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Introducció

En l’actualitat és molt important com es fa una instal·lació elèctrica i també
conèixer el funcionament de cadascun dels elements que componen la instal·lació.
A més a més, és important tenir en compte els reglaments que s’han de complir
per garantir un bon funcionament de la instal·lació.

Aquest mòdul, doncs, es proposa introduir l’alumnat en les instal·lacions elèctri-
ques especials. Les instal·lacions elèctriques especials són les que, per les seves
condicions ambientals o per les necessitats d’ús, requereixen unes mesures de
protecció i seguretat concretes. Està compost per tres unitats formatives.

La unitat formativa “Instal·lacions d’enllumenat exterior” està integrada per la
unitat “Instal·lacions d’enllumenat exterior”, en què es farà un estudi de les pres-
cripcions tècniques que han de presentar les intal·lacions d’enllumenat exterior, en
especial la ITC_BT09. També es veuran el manteniment i el tractament d’avaries
d’aquestes instal·lacions i aspectes relatius a la prevenció de riscos laborals i la
gestió de residus de les instal·lacions elèctriques especials en general.

La unitat formativa “Instal·lacions de receptors i de característiques especials”
està formada per la unitat “Instal·lacions elèctriques en locals de característiques
especials” i per la unitat “Instal·lacions a tensions no usuals i instal·lacions de
receptors”.

La unitat “Instal·lacions elèctriques en locals de característiques especials” es
dedicarà a l’aplicació d’algunes ITC, entre elles la ITC-BT-30, dedicada a les
instal·lacions especials de característiques ambientals. També es veuran les
ITC_BT_31, 32, 33, 34, 35 i 39, per les seves característiques ambientals, com
són les corresponents a les piscines i els banys de peus, o per les condicions
particulars d’ús, com els establiments hortícoles, les instal·lacions provisionals
d’obres o en fires i estands, i les instal·lacions d’electrificació de tanques. Per
acabar, estudiarem les instal·lacions elèctriques en mobles, parcs de caravanes, en
marines i en locals que contenen escalfadors de sauna. El contingut d’aquestes
prescripcions es correspon a les ITC-41, ITC-BT-42, ITC-BT-49 i ITC-BT-50.

En la unitat “Instal·lacions a tensions no usuals i instal·lacions de receptors”
estudiareu les instal·lacions a molt baixa tensió i les instal·lacions a tensions
especials, més altes que les usuals. També es veuran els diferents tipus de receptors
i la qualitat en el subministrament elèctric i, per acabar, es veuran els receptors
especials, els escalfadors, els motors i els transformadors. El contingut d’aquesta
unitat es correspon amb les ITC_BT-36, ITC_BT_37,ITC_BT_43, ITC_BT_45,
ITC_BT_46, ITC_BT_47 i ITC_BT_48.

Finalment, la unitat formativa “Documentació tècnica de les instal·lacions elèc-
triques especials” està formada per la unitat “Documentació tècnica de les
instal·lacions elèctriques especials”, en la qual veureu quins són els processos
necessaris per poder donar servei a una instal·lació elèctrica i de quina manera els
haureu de tramitar davant de l’Administració. També trobareu la documentació
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necessària per emplenar les memòries tècniques de disseny corresponents a les
instal·lacions elèctriques en locals especials o d’ús especial, sobretot pel que fa
als càlculs necessaris i la distribució adequada de la informació.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne:

Instal·lacions d’enllumenat exterior

1. Munta una instal·lació elèctrica petita d’enllumenat exterior (llums muntats
sobre braç, fixat en mur o paret, o en columna, entre d’altres possibilitats)
aplicant la normativa i reglamentació vigents.

2. Manté instal·lacions d’enllumenat exterior aplicant tècniques de mesura-
ments elèctrics i relacionant la disfunció amb la causa que la produeix.

Instal·lacions de receptors i de característiques especials

1. Aplica les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental
en el muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques especials identifi-
cant els riscos associats, i les mesures i equips per prevenir-los.

2. Munta una instal·lació elèctrica petita d’un local de característiques especi-
als interpretant la documentació tècnica i aplicant el REBT.

3. Munta instal·lacions elèctriques amb finalitats o en ubicacions especials
aplicant el REBT.

4. Munta una instal·lació de molt baixa tensió interpretant la documentació
tècnica i aplicant el REBT.

5. Munta una instal·lació de receptors atenent al REBT.

6. Manté instal·lacions de receptors i de característiques especials aplicant
tècniques de mesuraments elèctrics i relacionant la disfunció amb la causa
que la produeix.

Documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques especials

1. Fa la memòria tècnica de disseny d’una instal·lació elèctrica en part, o en la
seva totalitat, de característiques especials, atenent al REBT.
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Introducció

Tots som usuaris de l’enllumentat que hi ha a les places i als carrers. En la
unitat “Instal·lacions d’enllumenat exterior” trobareu l’estudi de les prescripcions
tècniques que han de presentar les instal·lacions d’enllumenat exterior. També s’hi
estudien el manteniment i el tractament d’avaries de les instal·lacions esmentades.
D’altra banda, veurem els aspectes relatius a la prevenció de riscos laborals i a la
gestió de residus de les instal·lacions elèctriques especials en general.

En aquest mòdul s’estudien les instal·lacions elèctriques especials, i en aquesta
primera unitat ens centrem en les d’enllumenat exterior. Analitzarem els perills
que tenen les tasques relacionades amb aquestes instal·lacions i en especial les
conseqüències que un accident elèctric té sobre les persones. També hi trobareu
com es gestionen els residus que es generen en el muntatge i el manteniment de
les instal·lacions.

En l’apartat “Instal·lacions d’enllumenat exterior”, s’estudia com són aquest tipus
d’instal·lacions i les seves característiques tal com s’specifiquen en la ICT-BT-
09. Hi trobareu càlculs i veureu els diferents tipus de làmpades i equips auxiliars,
segons la seva construcció, tot posant especial atenció als llums amb LED com
a innovació tecnològica en plena revolució. Hi repassarem també els sistemes de
seguretat que preveu la normativa. I finalment tractarem de conceptes bàsics de
luminotècnia.

En l’apartat “Manteniment, avaries, prevenció de riscos laborals i protecció
ambiental”, trobareu un estudi dels tipus de manteniment en les instal·lacions
d’enllumenat i les pautes que cal seguir. Estudiareu aspectes de la prevenció
de riscos laborals, tot posant especial atenció en el risc elèctric en especial. I,
finalment, veureu la protecció ambiental i la gestió de residus que generen les
operacions en les instal·lacions.

Per a un seguiment correcte de la unitat és recomanable un bon coneixement del
reglament respecte a les instal·lacions elèctriques d’interior, ja que la unitat en
qüestió no deixa de ser un conjunt de concrecions dels aspectes més genèrics que
s’han tractat en el mòdul “Instal·lacions elèctriques d’interior”.





Instal·lacions elèctriques especials 7 Instal·lacions d'enllumenat exterior

Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne:

1. Munta una instal·lació elèctrica petita d’enllumenat exterior (llums muntats
sobre un braç, fixat en un mur o paret, o en una columna, entre d’altres
possibilitats) aplicant la normativa i la reglamentació vigents.

• Interpreta les especificacions tècniques de la instal·lació.

• Calcula els paràmetres necessaris per dimensionar la instal·lació (con-
ductors, posada a terra, dispositius de tall, comandament i protecció,
entre d’altres), emprant les lleis i les regles del càlcul electrotècnic.

• Determina el traçat de la instal·lació i els sistemes d’instal·lació.

• Especifica les característiques de la instal·lació de posada a terra de la
instal·lació.

• Dibuixa l’esquema unifilar de la instal·lació i el funcional del quadre
de comandament, fent servir la simbologia normalitzada i el suport
informàtic.

• Aplica la normativa i la reglamentació vigents.

• Verifica la posada en servei de la instal·lació seguint el procediment
que es descriu en la norma UNE 20460-6-61.

• Utilitza el luxímetre per mesurar el nivell d’il·luminació.

• Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de
seguretat davant de risc elèctric) i de protecció ambiental.

• Col·labora amb l’equip de treball en la resolució dels problemes que
es presenten, amb una actitud responsable, respectuosa i tolerant.

• Demostra tenir uns coneixements suficients de la normativa aplicable
a les instal·lacions d’enllumenat exterior.

2. Manté instal·lacions d’enllumenat exterior aplicant tècniques de mesura-
ments elèctrics i relacionant la disfunció amb la causa que la produeix.

• Identifica els símptomes observats o mesurats com a disfuncions o
possibles avaries.

• Formula hipòtesis raonades sobre quines són les possibles causes
de les avaries, reals o provocades, en una instal·lació d’enllumenat
exterior.

• Aplica la normativa i la reglamentació vigents.

• Comprova la funcionalitat de la instal·lació.

• Descriu les mesures més importants que s’han d’adoptar per al mante-
niment preventiu d’una instal·lació d’enllumenat exterior.
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• Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de
seguretat davant de risc elèctric) i de protecció ambiental.

• Mostra autonomia en la realització de les tasques proposades.

3. Aplica les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental
en el muntatge i el manteniment d’instal·lacions elèctriques especials iden-
tificant els riscos associats, les mesures i els equips per prevenir-los.

• Identifica els riscos laborals en les tasques de muntatge i manteni-
ment d’instal·lacions elèctriques especials (manipulació de materials,
equips, eines, utensilis, màquines, verificació d’instal·lacions, repara-
ció i substitució d’elements, i treballs en altura entre d’altres).

• Determina les mesures de seguretat i de protecció personal que cal
adoptar en cada cas.

• Identifica les possibles fonts de contaminació de l’entorn ambiental.

• Valora l’ordre i la netedat de les instal·lacions i els equips com a primer
factor de prevenció de riscos.
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1. Instal·lacions d’enllumenat exterior

Les instal·lacions d’enllumenat exterior són més que els llums situats als carrers
de les ciutats. Hi ha diferents tipus de llums i de làmpades, tot depèn de l’ús que
es faci de l’espai a il·luminar. El principi bàsic de disseny de la instal·lació és un
nivell en el qual la llum sigui l’adequada per a l’ús previst amb el mínim consum
elèctric possible i en unes condicions de seguretat reglamentàries.

1.1 Definició

Les instal·lacions d’enllumenat exterior són, d’acord amb el que estableix la
ITC-BT-09, les instal·lacions destinades a il·luminar zones de domini públic o
privat, com autopistes, carreteres, carrers, places, parcs, jardins, passos elevats o
inferiors per a vehicles o vianants, camins, etc. També s’inclouen les instal·lacions
d’enllumenat de cabines telefòniques, dels anuncis publicitaris, del mobiliari urbà,
dels monuments i d’altres elements afins, com també els receptors connectats a
l’enllumenat exterior.

Així entre les instal·lacions d’enllumenat exterior s’inclouen:

• El mobiliari urbà: mobiliari dotat d’equipament elèctric per a la seva
il·luminació o altres necessitats funcionals com són, per exemple, els
anuncis publicitaris, les marquesines de les parades d’autobús o de taxi, les
cabines telefòniques, els parquímetres, pilons retràctils.

• Els edicles de la via pública: petits edificis a la via amb il·luminació o
instal·lació elèctrica com són, per exemple, els quioscos de premsa o de
loteria i serveis públics.

• La il·luminació ornamental: l’enllumenat de monuments, façanes o cons-
truccions singulars.

• Les balises lluminoses: els suports lluminosos que tenen per funció guiar
visualment la circulació de vehicles o vianants com, per exemple, les
glorietes, les rotondes, els canvis de direcció, el carril bus i les emergències
a la via.

• La senyalització no autònoma del trànsit: com ara els semàfors i els
senyals lluminosos de trànsit.

• Altres instal·lacions: com són tots els receptors que connectem a la xarxa
d’enllumenat exterior.

D’altra banda, queden exclosos de les instal·lacions d’enllumenat exterior:

En la secció “Annexos”
del web d’aquest mòdul,
trobareu la ITC-BT-09 en
format PDF.
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En la secció “Annexos” del
web del mòdul 8 trobareu
les ITC-BT-06 i ITC-BT-07

en format PDF.

Quadre de protecció,
mesura i control (QPMC)

Punt en què hi ha el comptador i
les proteccions, imposat per la

companyia, i, segregat, hi ha un
altre apartat amb els

comandaments de control com
ara els temporitzadors, etc.

• Els semàfors i les balises que són completament autònoms, ja que tenen una
connexió de servei totalment independent de la de l’enllumenat.

• Les instal·lacions en piscines i fonts.

• Les instal·lacions elèctriques temporals com les fires, les exposicions i
l’enllumenat festiu dels carrers.

• Les instal·lacions d’enllumenat exterior en habitatges unifamiliars amb
menys de cinc punts de llum exteriors.

1.2 Connexions de servei des de les xarxes de distribució de la
companyia subministradora

La connexió de servei pot ser soterrada o aèria, amb cables aïllats, i s’ha
de fer segons les prescripcions de la companyia subministradora. En cas de
ser aèria, cal que compleixi el que disposa la ITC-BT-06, i si és soterrada
s’ha de seguir la ITC-BT-07.

Segons la ITC-BT-06, en una connexió de servei aèria, els conductors han de
ser de coure o alumini aïllats. La tensió assignada no ha de ser inferior a 0,6/1
kV amb un recobriment que garanteixi una bona resistència a la intempèrie. La
secció mínima permesa és de 16 mm2 en el cas de l’alumini, i 10 mm2 en el cas
del coure. Aquest tipus de connexions de servei pot tenir cables posats a la façana
o als murs que, en general, han de respectar una distància mínima del terra de 2,5
m, o cables tensats que han de ser a 4 m de terra.

Segons la ITC-BT-07, en una connexió de servei soterrada, els conductors han
de ser de coure o d’alumini aïllats. La tensió assignada no ha de ser inferior a 0,6/1
kV. La secció mínima permesa és de 16 mm2 en el cas de l’alumini i 6 mm2 en el
del coure. Els cables han d’anar directament enterrats, a no menys de 0,6 m de la
vorera ni de 0,8 m de la calçada, o bé en canalitzacions entubades en les quals no
s’hi ha d’instal·lar més d’un circuit per tub.

En tots dos casos, la connexió de servei finalitzarà a la caixa general de protecció
(CGP) i, a continuació, s’ha de posar l’equip de mesura. El neutre de la instal·lació
d’enllumenat exterior s’ha de connectar al neutre de la xarxa de distribució.

1.3 Càlcul de la secció dels conductors

Les línies d’alimentació a punts de llum amb làmpades o tubs de descàrrega, han
d’estar previstes per a transportar la càrrega deguda als receptors, als seus elements
associats, als corrents harmònics, d’engegada i de desequilibri entre fases. Així
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doncs, la potència aparent mínima, expressada en VA, es considerarà que és 1,8
vegades la potència en watts de les làmpades o els tubs. Utilitzarem per al càlcul
la potència nominal de les làmpades.

El factor de potència de cada punt de llum s’ha de corregir fins a assolir un valor
que sigui com a mínim 0,9. La caiguda de tensió màxima entre el quadre de
protecció, mesura i control (QPMC) i qualsevol punt de la instal·lació serà més
petit o igual al 3%.

El càlcul de la secció mínima normalitzada d’un cable està determinat pel
compliment simultani dels criteris d’intensitat màxima admissible (per calor),
de caiguda de tensió i de corrent de curtcircuit. En el cas que ens ocupa, el que
acostuma a ser determinant és el criteri de la caiguda de tensió. La limitació del
3% es deu al fet que cal assegurar l’encesa i el funcionament de les làmpades de
descàrrega.

Fórmules per calcular la secció mínima

Les fórmules que permeten calcular la secció mínima complint amb el criteri de la caiguda
de tensió són:

En el cas dels receptors monofàsics

S =
2 · P · L
γ · e · U

I =
P

U · cosϕ

En el cas dels receptors trifàsics

S =
P · L
γ · e · u

I =
P√

3 · UL · cosϕ

En què S és la secció del conductor expressada en mm2; P és la potència expressada
en watts (W); L és la longitud de la línia expressada en metres (m); γ és la conductivitat
expressada en m/Ωmm2; e és la caiguda de tensió expressada en volts (V); U és la tensió
nominal de la línia expressada en volts (V) [400 V si és trifàsica o 230 V si és monofàsica];
I és el corrent expressat en amperes (A).

Els diferents valors de la intensitat màxima per a conductors de coure en ins-
tal·lacions soterrades els trobareu en la taula 1.1. La taula 1.2, en canvi, mostra
els valors de la intensitat en instal·lacions aèries.
Taula 1.1. Intensitat màxima per a conductors de coure en una instal·lació soterrada entubada (servei
permanent)

Terna de cables unipolars (1) (2) 1 cable tripolar o tetrapolar (3)

Secció nominal Tipus d’aïllament

mm2 XLPE PVC XLPE PVC

6 58 50 53 45

10 77 68 70 60

16 100 88 92 78

25 128 112 120 100

35 152 136 144 120

Els punts de llum...

...en els circuits trifàsics s’han
repartir de la manera més
equilibrada possible entre les tres
fases.
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L’estabilitzador, ...

...conegut també comunament
amb el nom de reactància, és un

equip que serveix per mantenir
un flux de corrent estable en

llums de descàrrega de gas, tant
en un tub fluorescent com en una

làmpada de vapor de sodi, una
d’halur metàl·lic o una de vapor

de mercuri.

Taula 1.2. Intensitat màxima per a conductors de coure en una instal·lació aèria a temperatura ambient
(40 °C)

Nombre de conductors per
secció

Intensitat màxima en A

(mm2) Posada en façana Estesa amb fiador d’acer

2 × 4 Cu 45 50

4 × 4 Cu 37 41

2 × 6 Cu 57 63

4 × 6 Cu 47 52

2 × 10 Cu 77 85

4 × 10 Cu 65 72

4 × 16 Cu 86 95

Exemple de càlcul de la secció mínima

Tenim una instal·lació d’enllumenat exterior amb 30 làmpades de vapor de mercuri de 125
W, cos ϕ 0,95 cada una a 230 V. La longitud màxima és de 52 m de cable de coure.
Calculeu:

Potència total: 30 làmpades de 125 W fa una potència de 3.750 W. Atès que són làmpades
de descàrrega cal multiplicar aquest valor per 1,8 i d’aquesta manera s’obté 6.750 W, que
serà la potència total.

Intensitat total:

I =
P

U · cosϕ

I =
6750W

230 V · 0, 95 = 30, 9 A

Secció mínima deguda a la caiguda de tensió:

S =
2 · P · L
γ · e · U

S =
2 · 6750W · 52 m

56 · 6, 9 V · 230 V
= 7, 9 mm2

amb una caiguda de tensió màxima admissible del 3%:

e =
230 V · 3

100
= 6, 9 V

La conductivitat γ del coure a 20 °C és 56, d’aquesta manera la secció dels conductors
segons la taula 1.1 que suporta 30,9 A i és superior a 7,9 mm2 ha de tenir 10 mm2.

1.4 Eficiència energètica

Amb la finalitat d’un estalvi energètic més eficient, i sempre que sigui
possible, les instal·lacions d’enllumenat públic s’han de projectar amb
diferents nivells d’il·luminació, de manera que els nivells de llum puguin
minvar durant les hores en què n’hi ha menys necessitat.

Aquest objectiu es pot aconseguir amb l’ús d’estabilitzadors per doble nivell de
potència o reguladors estabilitzadors a la capçalera de la línia.
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En vies amb trànsit, a zones de vianants, places i altres indrets similars es
poden reduir els nivells lluminosos a certes hores de la nit, garantint en tot cas,
però, la seguretat dels usuaris. En canvi, en zones crítiques amb un nivell alt
d’accidentalitat és recomanable no fer aquests canvis de nivell.

Un altre mètode d’estalvi en el cas de l’enllumenat ornamental de façanes,
monuments, anuncis lluminosos, espais esportius i altres espais similars consisteix
a establir cicles de funcionament. En certes hores del dia estarà encès i en d’altres,
restarà apagat, i per aconseguir-ho s’han de fer servir rellotges programables en
cicles diaris, setmanals, mensuals o anuals.

Reduir l’augment de consum a la nit

A la nit es donen sobretensions en la xarxa que arriben a assolir valors d’un 10%. Aquest fet
produeix un augment del consum d’enllumenat que oscil·la entre un 12% i un 27%. Amb un
estabilitzador de tensió es pot evitar aquesta pèrdua. També cal destacar que aquestes
sobretensions escurcen la vida útil de les làmpades en més d’un 50% en el cas de les de
sodi d’alta pressió.

Regulació del flux lluminós en diferents làmpades utilitzades en l’enllumenat
públic:

• Vapor de sodi a alta pressió. No té problemes d’apagada, però el
rendiment lumínic baixa molt per sota del 20% de la tensió nominal.

• Vapor de mercuri. Té problemes d’apagada a mesura que les làmpades
envelleixen. No s’ha de disminuir més d’un 10% la tensió nominal.

• Halogenurs metàl·lics. No s’han de regular.

1.5 Quadres de protecció, mesura i control

Les línies d’alimentació als punts de llum i de control han de tenir l’origen
en un quadre de protecció i control (QPC). Les línies s’han de protegir
individualment amb tall omnipolar, dins el quadre, de sobreintensitats i
corrents de defecte a terra, com també de sobretensions quan els equips ho
necessitin.

En les situacions en què sigui necessari per les caracterítiques pròpies de la
instal·lació, es podran emprar interruptors diferencials automàtics, i tindran un
corrent de defecte màxim de 300 mA. La resistència de la presa de terra serà
com a màxim de 30 Ω. Tot i això, es pot admetre la utilització dels interruptors
diferencials de corrent màxim de 0,5 A i d’1 A sempre que la resistència de
posada a terra sigui inferior a 5 Ω i 1 Ω, respectivament.

Un interruptor manual necessari

Cal tenir en compte que si el sistema d’encesa de l’enllumenat es fa amb interruptors
horaris, és a dir, els interruptors horaris que comanden l’obertura i el tancament automàtics
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d’un circuit segons una programació horària, desada en la memòria i establerta per l’usuari,
o amb interruptors fotoelèctrics, és a dir, els interruptors amb els quals es comanda
l’obertura i el tancament automàtics d’un circuit segons el nivell de llum ambiental, també
cal disposar d’un interruptor manual que permeti accionar el sistema amb independència
d’aquests dos dispositius esmentats.

L’envolupant del quadre ha de proporcionar un grau de protecció mínima IP55 i
IK10, i ha de disposar d’un tancament que permeti un accés exclusiu al personal
autoritzat. La porta d’accés ha d’estar col·locada a una alçària que pot oscil·lar
entre 2 m i 0,3 m. Els elements de mesura han d’estar en un mòdul independent
(vegeu la figura 1.1) i les parts metàl·liques del quadre han d’anar connectades a
terra.

Figura 1.1. Armari per a quadre de protecció i mesura
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1.6 Xarxes d’alimentació: tipus, sistemes d’instal·lació i materials
emprats

La manera com l’energia arriba a la nostra instal·lació pot variar segons el cas.
Bàsicament pot venir per via aèria o de manera soterrada. En cada cas les
característiques dels cables varien perquè la dissipació de calor no és igual a l’aire
que a sota terra.

Cables

Els cables han de ser multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensions nominals
de 0,6/1 kV. Es poden utilitzar conductors d’alumini sempre que es prenguin les precaucions
adequades en la instal·lació.

En tots els casos els cables o els conductors han de ser aïllats, per la qual cosa no es
permeten les xarxes aèries amb conductors nus, com les que s’autoritzaven en l’RBT 1973.

El conductor de neutre de cada circuit originat al quadre no pot ser utilitzat per cap altre
circuit.

1.6.1 Tipus de xarxes d’alimentació, sistemes d’instal·lació i
materials emprats

Els tipus principals de xarxes d’alimentació són les xarxes subterrànies, les
xarxes aèries i les xarxes de control i auxiliars.

Xarxes subterrànies. En aquest tipus de xarxes es fan servir sistemes i materials
anàlegs als de les xarxes subterrànies de distribució regulades a la ITC-BT-07. Els
cables han de tenir les característiques que especifica l’UNE 21123, i han d’anar,
en aquest cas, entubats.

Els tubs per a les canalitzacions subterrànies han de ser els que indica la ITC-
BT-21 i poden anar col·locats en una rasa amb formigó o no. Quan van amb
formigó, el grau de resistència a l’impacte ha de ser lleuger d’acord amb allò
que estableix l’UNE-EN 50.086. Els tubs han d’anar soterrats a una profunditat
mínima de 0,4 m respecte al nivell del terra i mesurada des de la cota inferior del
tub. Els tubs han de tenir un diàmetre interior no inferior a 60 mm.

Compte!

Cal col·locar una cinta de senyalització que adverteixi de la presència de cables
d’enllumenat públic. La cinta ha d’estar situada a una distància mínima del terra de 0,10 m,
i a 0,25 m per sobre del tub.

En els encreuaments de paviments, la canalització, a més d’anar entubada, ha de ser
formigonada i s’hi ha d’instal·lar un tub de reserva com a mínim.

La secció mínima en el cas dels conductors dels cables, el neutre inclòs, ha de
ser de 6 mm2. En distribucions trifàsiques tetrapolars, per a conductors de fase de
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Xarxes aèries i distàncies a
terra

El règim de distàncies a terra, a
les finestres, les terrasses, els

balcons i d’altres elements
arquitectònics, com també les

condicions per a encreuaments i
paral·lelismes en les xarxes

aèries s’ha d’ajustar a allò que
estableix la ITC-BT-06.

secció superior a 6 mm2, la secció del neutre ha de ser conforme a allò que indica
taula de la ITC-BT-07 (taula 1.1).

Atesa la problemàtica que les làmpades de descàrrega i l’equip auxiliar associat
presenten pel que fa als harmònics i les intensitats de neutre, es recomana que, en
aquestes instal·lacions, la secció del conductor del neutre sigui la mateixa que la
secció de fase.

Els empalmaments i les derivacions s’han de fer en caixes de borns adequades,
col·locades a dins els suports dels llums, i situades a una alçària mínima de 0,3 m
del nivell del terra o a dins una arqueta registrable, que garanteixi, en tots dos
casos, la continuïtat, l’aïllament i l’estanquitat del conductor.

Xarxes aèries. En les xarxes d’aquest tipus, s’han de muntar els sistemes i s’han
fer servir els materials adequats per a les xarxes aèries aïllades que descriu la
ITC-BT-06. Les xarxes aèries poden estar formades per cables posats a façanes
o tensats sobre suports. En el cas de les xarxes aèries tensades sobre suports, els
cables han de ser autoportants amb neutre fiador o amb fiador d’acer.

La secció mínima que han de tenir tots els conductors, el neutre inclòs, és de 4
mm2. En distribucions trifàsiques tetrapolars amb conductors de fase de secció
superior a 10 mm2, la secció del neutre ha de ser, com a mínim, la meitat de la
secció de la fase. En cas que vagin sobre suports comuns amb els d’una xarxa de
distribució, l’estesa dels cables de l’enllumenat ha de ser independent de l’altra
xarxa.

Xarxes de control i auxiliars. En el cas d’aquest tipus de xarxes cal fer servir
sistemes i materials similars als indicats en el cas dels circuits d’alimentació. Els
conductors han de tenir una secció mínima de 2,5 mm2.

1.7 Suports dels llums

Els llums s’han d’instal·lar seguint la normativa vigent, per garantir-ne la segu-
retat i un bon ús. Cal que els envolupants suportin àmpliament les condicions
ambientals com ara la pluja, les variacions de temperatura o els xocs fortuïts entre
d’altres.

Tot seguit trobareu comentades les característiques d’aquests suports i, en acabat,
els aspectes que cal tenir en compte en tota instal·lació elèctrica a l’interior dels
suports dels llums.
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1.7.1 Característiques dels suports dels llums

Els suports dels llum en l’enllumenat exterior s’han d’ajustar a la normativa
vigent. Han de ser fets de materials resistents a les accions de la intempèrie
o han d’estar protegits adequadament contra l’acció dels elements i, en
tot cas, no han de permetre l’entrada d’aigua de pluja ni l’acumulació
d’aigua per condensació.

Els suports, els ancoratges i els fonaments han de ser dimensionats de manera
que puguin resistir les necessitats mecàniques, i han de tenir particularment en
compte l’acció del vent, amb un coeficient de seguretat no inferior a 2,5, prenent
en consideració també els llums complets i instal·lats al suport.

Els suports que ho necessitin, hauran de tenir una obertura de dimensions
adequades a l’equip elèctric perquè sigui possible accedir als elements de
protecció i maniobra. La part inferior de l’obertura haurà d’estar situada, como
mínim, a 0,30 m del terra, i haurà de tenir una porta amb un grau de protecció
IP 44 d’acord amb el que estableix l’UNE 20.324 (EN 60529) i un IK10 d’acord
amb el que estableix l’UNE-EN 50.102.

Compte!

Quan per la seva situació o dimensions, les columnes fixades o incorporades a obres
de fàbrica no permetin la instal·lació dels elements de protecció i maniobra a la base,
aquests s’han de poder col·locar a la part superior, en un lloc adequat o a l’interior de
l’obra de fàbrica.

1.7.2 Instal·lació elèctrica als suports dels llums

A l’hora de fer la instal·lació elèctrica a l’interior dels suports cal respectar els
aspectes següents:

• Els conductors han de ser de coure.

• Els conductors han de tenir una secció mínima de 2,5 mm2 i una tensió
nominal mínima de 0,6/1 kV.

• No hi ha d’haver entroncaments a l’interior dels suports.

• En els punts d’entrada dels cables a l’interior dels suports, els cables han
de tenir una protecció suplementària de material aïllant mitjançant la
prolongació del tub o un altre sistema que ho garanteixi.

• La connexió als terminals, ha de ser feta de manera que no exerceixi cap
esforç de tracció sobre els conductors.

La porta només s’ha de
poder obrir mitjançant unes
eines adequades i, si és
metàl·lica, ha de disposar
d’un born de terra.
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• Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport, s’han
d’utilitzar elements de derivació que continguin els borns apropiats, en
nombre i tipus, com també els elements de protecció necessaris per al punt
de llum.

1.8 Els llums: classificació, característiques, instal·lació elèctrica i
equips auxiliars

Hi ha molts tipus de làmpades i llums, i cada cas requereix l’ús del més adequat.
Tot seguit trobareu descrites les característiques, la instal·lació elèctrica de llums
suspesos, les parts i els equips auxiliars dels llums, com també la classificació
dels llums segons el grau de protecció elèctrica, l’emissió del flux lluminós i les
característiques mecàniques, com també els tipus de làmpades i els llums de LED.

1.8.1 Característiques dels llums

Els llums utilitzats en l’enllumenat exterior han de ser conformes a la norma
UNE-EN 60.598-2-3 i, en el cas de projectors d’exterior, han de complir la
norma UNE-EN 60.598-2-5.

llum o llumenera

Un llum o llumenera és l’aparell d’il·luminació destinat a repartir, filtrar o transformar la
llum de les làmpades, i que comprèn, amb l’exclusió de les làmpades, tots els elements
necessaris per a fixar i protegir les dites làmpades, ultra els dispositius de connexió al
circuit d’alimentació.

Font: Termcat.

De qui és la responsabilitat de complir la normativa vigent? Cal tenir en
compte que si és el fabricant qui subministra el llum i el projector amb els
equips auxiliars (balast, engegada i condensador) incorporats, el responsable del
compliment de la normativa sobre llums és el fabricant.

Quan, en canvi, el llum, dotat d’espai per allotjar l’equip auxiliar, i el projec-
tor siguin subministrats sense equipament elèctric (estabilitzador, engegada i
condensador), l’instal·lador serà el responsable de la utilització i la connexió ade-
quades d’aquests equips de manera que es garanteixi el compliment dels requisits
inclosos en la norma sobre llums del conjunt complet. Per això, cal seguir amb
molta cura les instruccions proporcionades pel fabricant de l’envolupant del llum,
sobretot les instruccions relatives als escalfaments i la protecció contra els xocs
elèctrics, com també en el tipus i la potència de llum màxima a instal·lar en els
llums.
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Graus de protecció IP-IK

Els llums i els receptors es classifiquen segons el grau de protecció contra la pols, els
líquids i els cops. En aquestes classificacions, d’acord amb les normes nacionals (UNE EN
20324) i internacionals, els receptors es designen per les lletres IP seguides de tres dígits.

La primera xifra va des del 0 (sense protecció) al 6 (protecció màxima) i indica el grau de
protecció contra l’entrada de pols i cossos sòlids en el component. La segona xifra va de 0
a 8 i indica el grau de protecció contra la penetració de líquids. Finalment, la tercera xifra
dóna el grau de resistència als xocs (IK). Vegeu la taula 1.3.

Taula 1.3. Graus de protecció IP-IK per a envolupants de material elèctric de baixa tensió

Primera xifra Segona xifra Tercera xifra

Protecció de cossos sòlids IP Protecció de cossos líquids IP Protecció mecànica IK

0 Sense protecció 0 Sense protecció 0 Sense protecció

1 Protegida contra
cossos més grans de
50 mm

1 Protegida contra la
caiguda vertical de
gotes d’aigua

1 Energia de xoc: 0,15
joules (0,2 kg a 70
mm)

2 Protegida contra
cossos més grans de
12 mm

2 Protegida contra la
caiguda vertical de
gotes d’aigua amb
una inclinació
màxima de 15°

2 Energia de xoc: 0,2
joules (0,2 kg a 100
mm)

3 Protegida contra
cossos més grans de
2,5 mm

3 Protegida contra pluja
fina (polvoritzada)

3 Energia de xoc: 0,35
joules (0,2 kg a 175
mm)

4 Protegida contra
cossos més grans d’1
mm

4 Protegida contra
projeccions d’aigua

4 Energia de xoc: 0,5
joules (0,2 kg a 250
mm)

5 Protegida contra la
penetració de pols

5 Protegida contra dolls
d’aigua

5 Energia de xoc: 0,7
joules (0,2 kg a 350
mm)

6 Totalment estanca 6 Protegida contra forts
dolls d’aigua o contra
mar amb un fort
onatge

6 Energia de xoc: 1
joule (0,5 kg a 200
mm)

7 Protegida contra els
efectes de la
immersió

7 Energia de xoc: 2
joules (0,5 kg a 400
mm)

8 Protegida contra la
immersió prolongada

8 Energia de xoc: 5
joules (1,7 kg a 295
mm)

9 Energia de xoc: 10
joules (5 kg a 200
mm)

10 Energia de xoc: 20
joules (5 kg a 400
mm)

Els llums utilitzats en l’enllumenat exterior han de tenir com a mínim un
grau de protecció IP23.

Com a cas particular, en ambients amb contaminació o en què hi ha components
corrosius (zones industrials, urbanes, costes, etc.) i amb la finalitat de mantenir-ne
el rendiment, és recomanable que els llums tinguin els graus de protecció següents:
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• IP66 per al compartiment òptic

• IP44 per a l’allotjament de l’equip auxiliar

1.8.2 Instal·lació elèctrica de llums suspesos

La connexió es fa mitjançant cables flexibles, que penetrin en el llum amb la
folgança suficient per evitar que les possibles oscil·lacions del llum provoquin
esforços perjudicials en els cables i en els terminals de connexió, per la qual cosa
cal fer servir dispositius que no disminueixen el grau de protecció IP X3 del llum
d’acord amb tot allò que estableix l’UNE EN 20.324.

La suspensió dels llums es fa mitjançant cables d’acer protegit contra la corrosió,
d’una secció suficient perquè tinguin una resistència mecànica amb un coeficient
de seguretat no inferior a 3,5. L’altura mínima sobre el nivell del terra serà de 6
m.

Els llums presenten aquestes diferents parts i equips auxiliars:

• Armadura o carcassa: és l’element físic mínim que serveix de suport i
delimita el volum del llum que conté tots els seus elements.

• Equips auxiliars poden ser, segons el tipus de làmpada, aquests:

– Incandescents normals sense elements auxiliars, els quals al seu torn
poden ser:

– Halògens d’alt voltatge a la tensió normal de la xarxa, o de baix
voltatge amb transformador o font d’alimentació electrònica.

– Fluorescents, amb reactàncies o estabilitzadors, condensadors i con-
junts electrònics d’encesa i control.

– De descàrrega, amb reactàncies o estabilitzadors, condensadors i
conjunts electrònics d’encesa i control.

• Reflectors: són determinades superfícies a l’interior del llum que modelen
la forma i la direcció del flux lluminós. En funció de com s’emeti la radiació
lluminosa, els reflectors poden ser:

– Simètrics o asimètrics.

– Freds (amb reflectors dicroics) o normals.

– Concentradors (feix estret menor de 20°)

– Difusors (feix ample entre 20° i 40°; feix molt ample més gran de 40°).

– Especulars (amb dispersió lluminosa escassa) o no especulars (amb
dispersió de flux).

• Difusors: elements de tancament o recobriment del llum en la direcció de
la radiació lluminosa. Els tipus més comuns de difusors són:

– Òpal llis (blanc) o prismàtic (metacrilat translúcid)
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– Reticular (amb influència directa sobre l’angle d’apantallament)

– Especular o no especular (amb propietats similars a les dels reflectors)

• Filtres: en una possible combinació amb els difusors serveixen per poten-
ciar o reduir determinades característiques de la radiació lluminosa.

Els llums es poden classificar segons el grau de protecció elèctrica, d’aquesta
manera:

• Classe 0: aïllament normal sense presa de terra.

• Classe 1: aïllament normal amb presa de terra.

• Classe 2: doble aïllament sense presa de terra.

• Classe 3: llums per connectar-los a circuits de molt baixa tensió, sense
circuits interns o externs que operin a diferents tensions.

Si, en canvi, es pren en consideració l’emissió del flux lluminós total distribuït
por sobre i per sota del pla horitzontal, els llums es classifiquen en els diferents
tipus que mostra la figura 1.2.

Figura 1.2. Classificació dels llums segons el tipus de flux lluminós

1.8.3 Làmpades d’incandescència i de descàrrega

Les làmpades són els elements o dispositius artificials construïts amb la finalitat
de produir llum. Actualment, en el mercat hi ha una gran varietat de làmpades,
amb diferents característiques i funcionaments. La tecnologia més antiga i que
s’extingirà perquè té potències altes és la tecnologia d’incandescència en buit de
baix rendiment i els fluorescents sense components ni tecnologies d’eficiència
energètica.
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Làmpades d’incandescència

Aquest tipus de làmpades estan formades per un fil de tungstè (wolframi) que
s’escalfa per l’efecte Joule i assoleix temperatures tan elevades que comença a
emetre llum visible. Per evitar que el filament es cremi en contacte amb l’aire,
el fil de tungstè es col·loca a l’interior d’una carcassa de vidre, que l’envolta, i
a dins de la qual s’ha fet el buit. En altres casos, aquesta carcassa s’ha omplert
amb un gas. El conjunt que constitueix la làmpada d’incandescència es completa
amb uns elements que fan la funció de suport i de conducció del corrent elèctric,
com també un casquet (o rosca), d’una tipologia normalitzada, el qual serveix per
connectar la làmpada al llum elèctric (figura 1.3).

Figura 1.3. Làmpada d’incandescència

Làmpades de descàrrega

És un tipus de làmpada més eficient que les làmpades d’incandescència. La llum
emesa s’aconsegueix per excitació d’un gas sotmès a descàrregues elèctriques
entre dos elèctrodes. Segons el gas contingut en la làmpada i la pressió a la
qual estigui sotmesa en tindrem diferents tipus, cadascuna amb característiques
lluminoses pròpies. Vegem-ne els diferents tipus:

• Làmpades fluorescents. Les làmpades fluorescents es caracteritzen perquè
no tenen una ampolla exterior i estan formades per un tub, el qual té
un diàmetre normalitzat i una forma habitualment cilíndrica, i està tancat
per cada extrem amb un casquet que du dos contactes on s’allotgen els
elèctrodes (figura 1.4). El tub de descàrrega està ple de vapor de mercuri
a baixa pressió i una petita quantitat d’un gas inert que serveix per facilitar
l’encesa i controlar la descàrrega d’electrons. Per funcionar amb normalitat,
els fluorescents necessiten uns elements auxiliars. Així, per limitar el
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corrent que travessa el tub de descàrrega es fa servir l’estabilitzador, i pel
que fa a l’engegada hi ha diverses possibilitats que es poden resumir en els
tipus següents:

– Engegada amb encebador. En aquest cas, l’encebador serveix per
escalfar els elèctrodes abans de sotmetre’ls a la tensió d’engegada.

– Engegada sense encebador. Aquest cas és el característic tant
dels tubs d’engegada ràpida, en els quals els elèctrodes s’escalfen
contínuament, com dels tubs d’engegada instantània, en els quals la
ignició s’aconsegueix aplicant-hi una tensió elevada.

Figura 1.4. Tubs fluorescents

Les làmpades fluorescents compactes

Des de fa ja unes dècades, hi ha el que anomenem làmpades fluorescents compactes,
que porten incorporat l’estabilitzador i l’encebador.

Es tracta de làmpades petites amb casquet de rosca o de baioneta, que han estat pensades
per a substituir les làmpades incandescents, ja que permeten un estalvi d’energia de fins
al 70% i ofereixen unes bones prestacions.

• Làmpades de vapor de mercuri a alta pressió. A partir d’un tub
fluorescent, a mesura que la pressió del vapor de mercuri augmenta a
l’interior del tub de descàrrega, la radiació ultraviolada característica del
llum a baixa pressió perd importància respecte a les emissions a la zona
visible. Els models més habituals d’aquest tipus de làmpades tenen una
tensió d’encesa que va dels 150 V als 180 V, la qual permet connectar-les
a la xarxa de 230 V sense necessitat d’elements auxiliars. Per encendre
la làmpada es recorre a un elèctrode auxiliar proper a un dels elèctrodes
principals, el qual ionitza el gas inert que hi ha al tub, i d’aquesta manera
facilita l’inici de la descàrrega entre els elèctrodes principals. A continuació,
s’inicia un període transitori que dura uns quatre minuts i es caracteritza
perquè la llum passa d’un to violeta a un altre de blanc blavós. En aquest
període de transició es produeix la vaporització del mercuri i un increment
progressiu tant de la pressió del vapor com del flux lluminós fins a assolir els
valors normals. Si en aquests moments s’apagués el llum, no seria possible
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tornar-lo a encendre fins que el tub s’hagués refredat, ja que l’alta pressió
del mercuri al seu interior faria necessària una tensió de ruptura molt alta
(figura 1.5).

Figura 1.5. Làmpada de vapor de mercuri a alta pressió

Figura 1.6. Llum de mescla
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• Làmpades de llum de mescla. Les làmpades de llum de mescla són
una combinació de làmpada de mercuri a alta pressió amb una làmpada
incandescent, que, habitualment, porta un recobriment fosforescent. El
resultat d’aquesta barreja és la superposició, a l’espectre del mercuri, de
l’espectre continu característic de la làmpada incandescent i les radiacions
vermelles provinents de la fosforescència. Aquest tipus de làmpades ofereix
una bona reproducció del color i té una durada que està limitada pel temps de
vida del filament, que n’és la causa principal de fallada. Una particularitat
d’aquestes làmpades és que no necessiten estabilitzador, ja que el propi
filament actua com a estabilitzador del corrent. Això les fa adequades
per substituir les làmpades incandescents sense necessitat de modificar les
instal·lacions (figura 1.6).

• Halogenurs metàl·lics. Quan al tub de descàrrega s’afegeixen iodurs
metàl·lics (sodi, indi, etc.) s’aconsegueix millorar considerablement la
capacitat de reproduir el color del llum de vapor de mercuri. Cadascuna
d’aquestes substàncies aporta noves línies a l’espectre, com ara el sodi que,
per exemple, aporta el groc; el tal·li, el verd; i l’indi, el vermell i el blau.
L’encesa es fa al llarg d’un període de temps d’uns deu minuts, que és
el temps necessari fins que la descàrrega s’arriba a estabilitzar. El funci-
onament de les làmpades d’halogenurs metàl·lics necessita un dispositiu
especial d’encesa, ja que les tensions d’engegada són molt elevades, entre
1.500 V i 5.000 V. Les excel·lents prestacions cromàtiques la fan adequada
per a la il·luminació d’espais esportius, per a retransmissions de televisió,
per a estudis de cinema i per a projectors entre d’altres coses (figura 1.7).

Figura 1.7. Halogenurs metàl·lics
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• Làmpades de vapor de sodi a baixa pressió. La descàrrega elèctrica en un
tub amb vapor de sodi a baixa pressió produeix una radiació monocromàtica
característica formada per dues ratlles en l’espectre –589 nm i 589,6 nm–
molt properes. La radiació emesa, de color groc, té un valor molt proper al
llindar màxim de sensibilitat de l’ull humà, el qual és de 555 nm. Per aquesta
raó, l’eficàcia d’aquestes làmpades és molt elevada, entre 160 lm/W i 180
lm/W (taula 1.5). Entre els altres avantatges que ofereix aquesta làmpada de
vapor de sodi, permet una gran comoditat i agudesa visual, a més d’una bona
percepció dels contrastos. Per contra, la reproducció de colors i el rendiment
en color d’aquestes làmpades són molt dolents perquè es tracta d’una llum
monocromàtica que fa impossible distingir els colors dels objectes. La
vida mitjana d’aquestes làmpades és molt gran, d’unes 15.000 hores, i la
depreciació de flux lluminós que pateixen al llarg de la seva vida és molt
baixa, la qual cosa fa que la seva vida útil se situï a l’entorn de les 6.000
i 8.000 hores (taula 1.4). Tot això, juntament amb la seva alta eficiència i
els avantatges visuals que ofereix, fan que la utilització de les làmpades de
vapor de sodi a baixa pressió sigui molt adequada en l’enllumenat públic
(figura 1.8).

Figura 1.8. Vapor de sodi de baixa pressió

L’encesa a les làmpades de sodi

El temps d’engegada d’un llum d’aquest tipus és d’uns deu minuts, el temps que necessita
la descàrrega al tub en una barreja de gasos inerts (neó i argó) des que s’inicia fins que
es vaporitza tot el sodi i comença a emetre llum. Físicament això es correspon amb el pas
d’una llum vermella (pròpia del neó) a la groga característica del sodi. Aquesta manera de
procedir permet reduir la tensió d’encesa.

• Vapor de sodi d’alta pressió. Els llums de vapor de sodi a alta pressió
tenen una distribució espectral que inclou gairebé tot l’espectre visible i fan
una llum blanca daurada molt més agradable que la dels llums de baixa
pressió. Això fa que tinguin un rendiment en color i una capacitat per
reproduir els colors molt millors que els de les làmpades a baixa pressió.
Però aquestes millores s’aconsegueixen a força de sacrificar eficàcia, la qual
tot i això té un valor que ronda els 130 lm/W i continua essent un valor alt en
comparació amb el d’altres tipus de llums. Les condicions de funcionament
són molt exigents a causa de les altes temperatures (1.000 °C), la pressió i
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les agressions químiques produïdes pel sodi i que ha de suportar el tub de
descàrrega. Al seu interior hi ha una barreja de sodi, vapor de mercuri que
actua com a amortidor de la descàrrega i xenó, un gas noble molt pesat que
serveix per facilitar l’engegada i reduir les pèrdues tèrmiques. El tub està
envoltat per una ampolla en la qual s’ha fet el buit. Les tensions d’encesa
d’aquestes làmpades són molt elevades i el temps d’engegada, en canvi, és
molt breu (figura 1.9).

Figura 1.9. Làmpada de vapor de sodi a alta pressió

Rendiment i usos dels llums de vapor de sodi a alta pressió

Les làmpades de vapor de sodi a alta pressió assoleixen una vida mitjana que ronda les
20.000 hores i una vida útil d’entre 8.000 i 12.000 hores. Aquest rendiment de les làmpades
de vapor de sodi a alta pressió fa que tinguin molts usos possibles en la il·luminació tant
d’interiors com d’exteriors i acostumen a ser molt utilitzades en la il·luminació de naus
industrials, en l’enllumenat públic o en la il·luminació decorativa.

Sovint la vida útil d’aquest tipus de làmpades està limitada, a banda de la depreciació del
flux, per les fallades degudes a fuites al tub de descàrrega i l’increment progressiu de la
tensió d’encesa necessària fins a nivells que n’impedeixen el funcionament correcte.

Tot seguit trobareu un resum de la vida mitjana (taula 1.4) dels diferents tipus de
làmpades.
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Taula 1.4. Vida útil dels diferents tipus de làmpades

Tipus de làmpada Vida mitjana (hores)

Fluorescent estàndard 12.500 h

Llum mescla 9.000 h

Mercuri a alta pressió 25.000 h

Halogenurs metàl·lics 11.000 h

Sodi a baixa pressió 23.000 h

Sodi a alta pressió 23.000 h

La taula 1.5 mostra un resum de l’eficàcia de les diferents classes de làmpades de
descàrrega.

Taula 1.5. Resum de l’eficàcia dels diferents tipus de làmpades

Tipus de làmpada Eficàcia sense estabilitzador (lm/W)

Fluorescent estàndard 38-91

Llum mescla 19-28

Mercuri a alta pressió 40-63

Halogenurs metàl·lics 75-95

Sodi a baixa pressió 100-183

Sodi a alta pressió 70-130

Els valors de l’eficàcia oscil·len entre els 19 lm/W i els 28 lm/W en el cas de les làmpades de llum de mescla, i els 100 lm/W i 183 lm/W

de les làmpades de vapor de sodi a baixa pressió.

1.8.4 Llums amb LED

Fins fa poc la llum que feien les làmpades basades en LED no tenia un color blanc
adequat per poder-les utilitzar en substitució d’altres tipus d’il·luminació.

Un díode LED (light emitting diode) és un dispositiu semiconductor que
emet llum d’espectre reduït quan se’n polaritza de manera directa la junció
PN i és travessat pel corrent elèctric.

El color de la llum LED, que pot variar de l’ultraviolat a l’infraroig, passant per
tot l’espectre de la llum visible, depèn del material semiconductor emprat en la
construcció del díode.

A hores d’ara ja es disposa de productes que són capaços de substituir les altres
làmpades i donar una bona il·luminació, amb un consum energètic més baix.
Els llums LED (figura 1.10) no necessiten circuits auxiliars, de manera que
representen un avantatge respecte a altres tecnologies.
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Figura 1.10. Llum fet de LED

Les característiques principals dels llums amb LED són:

• Tecnologia d’última generació i no és una adaptació de les antigues.

• Per la seva forma de funcionament, converteixen en llum pràcticament tota
l’energia que consumeixen.

• En convertir gairebé tota l’energia consumida en llum, produeixen molt
poca calor.

• No atreuen insectes.

• No produeixen “sutge”.

• No necessiten manteniment.

• Mantenen el rendiment lluminós per a variacions de freqüència i de tensió
d’alimentació de prop del 20%.

• No parpellegen.

• No els afecten els cicles d’encesa i apagada.

• No necessiten “engegar-se”, per la qual cosa tampoc no necessiten circuits
especials complexos que consumeixen energia i multipliquen els motius de
fallada.

• No necessiten circuits addicionals per aprofitar tota l’energia subministrada
per la xarxa elèctrica (tenen un factor de potència > 0,95).

• No requereixen cables especials ni instal·lacions complicades.

• Proporcionen plena lluminositat immediatament sense temps d’estabilitza-
ció.

• Són immunes a la posició de funcionament.

• Tenen una vida superior a les 50.000 hores amb un rendiment lumínic dins
del 80%.

• De mitjana es tarden uns deu minuts a reparar-los o substituir-los.

• Accepten un control senzill de la intensitat lluminosa.



Instal·lacions elèctriques especials 30 Instal·lacions d'enllumenat exterior

• Són altament resistents als impactes, vibracions i càrregues mecàniques.

• Rendiment lluminós actual (2008) molt alt entorn dels 110 lm/W.

• Amortitzen el preu en poc temps (7.000 hores, menys de dos anys a unes 10
hores diàries).

• Són llums ecològics durant la seva vida operativa.

• Són ecològics en acabar la vida útil, ja que l’alumini, el plàstic i el vidre de
què estan fets són separables i reciclables fàcilment.

• Presenten un rendiment de color molt bo i el factor “pupil·la-lúmens” més
alt de la indústria.

• Són ideals per a ambients explosius atesa l’absència d’estabilitzadors o
generadors i perquè assoleixen temperatures de funcionament molt baixes.

Pel que fa als avantatges principals que ofereixen els llums LED, es resumeixen
en el aspectes següents:

• Grandària: a igual lluminositat, un díode LED ocupa menys espai que una
bombeta incandescent.

• Lluminositat: els díodes LED són més brillants que una bombeta, i a
més, la llum no es concentra en un punt (com passa amb el filament d’una
bombeta) sinó que tot el díode brilla per un igual.

• Durada: un díode LED pot durar 50.000 hores, o el que és el mateix, sis
anys estant permanentment encès. Això equival a cinquanta vegades més
que una bombeta incandescent.

• Consum: un semàfor, per exemple, que substitueixi les bombetes per díodes
LED consumirà unes deu vegades menys produint la mateixa lluminositat.

L’eficiència del LED en l’escala pupil·la-lumen

Un llum de sodi a alta pressió pot tenir una eficiència de 140 lm/W, mentre que els llums
LED assoleixen els 110 lm/W.

Si tenim, però, en compte una escala corregida en la qual es mesura en funció de la
sensibilitat que presenta l’ull de l’ésser humà, una escala que anomenem P-lumen/watt
(lúmens de pupil·la/watt), una làmpada de vapor de sodi assolirà un valor de 90 P-
lumen/watt i un llum de LED arribarà a uns 210 P-lumen/watt.

Entre les aplicacions dels llums LED (figura 1.11), les principals són:

• L’enllumenat públic d’autopistes, avingudes, carrers principals i vies secun-
dàries.

• La il·luminació de túnels, camins i ponts.

• La il·luminació de places d’estacionament, maniobres, descàrrega, molls,
etc.
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• La il·luminació de carrers i àrees especials en barris privats, clubs, fàbriques,
etc.

• La il·luminació a hipermercats, centres comercials, exposicions, etc.

• La il·luminació en ambients explosius.

Figura 1.11. Tub fet amb LED

1.9 Esquemes de connexió de diferents tipus de làmpades i equips
auxiliars

Ha arribat el moment de mostrar els equips auxiliars necessaris perquè les
làmpades es puguin encendre en condicions òptimes. Les làmpades de gas
necessiten una tensió alta per poder-se engegar i elements que limitin el corrent
un cop ja han començat a il·luminar.

Els equips elèctrics dels punts de llum poden ser de tipus interior o exterior, i
la instal·lació ha de ser l’adequada a cada tipus de llum utilitzat.

1.9.1 Equips elèctrics dels punts de llum

Els equips elèctrics per a muntatge exterior han de tenir un grau de
protecció mínima IP54, segons l’UNE EN 20.324, i un IK8 segons l’UNE-
EN 50.102, i han d’anar muntats a una altura mínima de 2,5 m per sobre
del nivell del sòl. Les entrades i sortides dels cables s’han de fer per la part
inferior de l’envolupant.

Cada punt de llum ha de tenir compensat individualment el factor de potència
perquè sigui igual o superior a 0,90, i ha d’estar protegit així mateix contra
sobreintensitats.

Els llums amb làmpades de descàrrega tenen en comú una impedància negativa,
la qual cosa representa que la intensitat de corrent subministrat per a una tensió
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constant es pot incrementar fins a la destrucció del llum. Per aquesta raó, s’ha
d’instal·lar un estabilitzador que limiti la intensitat del corrent que flueix pel
llum i hi subministri els paràmetres necessaris.

Quan l’estabilitzador és electromagnètic, cal instal·lar associats a ell els con-
densadors necessaris per corregir el factor de potència. A més, alguns llums amb
làmpades de descàrrega necessiten incorporar un engegador perquè proporcioni,
en l’instant de l’encesa, l’alta tensió que cal per encebar el corrent d’arc del llum.

Els estabilitzadors electrònics compleixen la missió de limitar la intensitat de
corrent, al mateix temps que fan, a l’igual que els engegadors i els condensadors,
les funcions de compensació del factor de potència.

Per a la instal·lació de l’equip auxiliar es consideren les dues tipologies existents,
és a dir, els equips elèctrics de tipus exterior i els equips elèctrics de tipus
interior. Els primers s’utilitzen generalment en instal·lacions d’enllumenat amb
punts de llum implantats en façanes o suports, i alimentats mitjançant xarxes aèries
posades en murs o tibats sobre suports. En aquest supòsit, es fixen els graus de
protecció IP54 i IK08, i s’estableix que aquests equips elèctrics de tipus exterior
han d’anar instal·lats a una altura mínima de 2,5 m respecte del nivell del terra. En
el cas dels equips elèctrics de tipus interior, en estar instal·lats en l’allotjament
d’auxiliars dels mateixos llums, o a l’interior del suport, no s’exigeixen graus de
protecció IP i IK, ja que els envolupants on estan situats ja els tenen.

Cada punt de llum ha d’estar protegit contra sobreintensitats (interruptor
automàtic o fusible) d’acord amb el que estableix la ITC-BT-22.

1.9.2 Connexió d’equips auxiliars

La figura 1.12 mostra l’esquema genèric d’estabilitzador en una làmpada de
descàrrega.

Figura 1.12. Connexió d’estabilitzador

La inductància (B) i el condensador (C) regulen els paràmetres de la làmpada de descàrrega
(L) de manera que B limita el corrent i ajuda a l’encesa; i C compensa el factor de potència.
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La figura 1.13 i figura 1.14 mostren els diferents tipus d’engegadors electrònics
per a làmpades de sodi d’alta pressió i làmpades d’halogenurs metàl·lics:

Superposició. Els polsos d’encesa generats per l’engegador van dirigits exclusi-
vament a la làmpada. La resta de components queden lliures de suportar els polsos
d’alta tensió. Són d’ús universal. Es poden usar amb qualsevol estabilitzador
comercial (figura 1.13).

Figura 1.13. Superposició

Paral·lel. Disposa de dos borns que es connecten en paral·lel amb la làmpada. No
necessita estabilitzador amb presa intermèdia (figura 1.14).

Figura 1.14. Paral·lel

Impulsiu. Necessiten estabilitzadors especials amb presa intermèdia compatible
per cada model d’engegador (figura 1.15).

Figura 1.15. Impulsiu
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1.10 Protecció contra contactes directes i indirectes

Els llums han de ser de classe 1 o de classe 2. Les parts metàl·liques
accessibles dels suports de llums han d’estar connectades a terra. S’exclouen
d’aquesta prescripció les parts metàl·liques que, pel fet de tenir un aïllament
doble, no són accessibles al públic en general.

Per accedir a l’interior dels llums instal·lats a una altura inferior a 3 m de terra o
en un espai accessible al públic, cal fer ús d’útils especials.

Les parts metàl·liques dels quioscos, marquesines, cabines telefòniques, panells
d’anuncis i altres elements del mobiliari urbà, que es trobin a una distància inferior
a 2 m de les parts metàl·liques de la instal·lació d’enllumenat exterior i que es
puguin tocar simultàniament, han d’estar posades a terra.

Quan siguin de classe 1, els llums hauran d’estar connectats al punt de posada a
terra del suport, mitjançant un cable unipolar de coure aïllat, de tensió assignada
entre 450 V i 750 V amb recobriment de color verd-groc i una secció mínima de
2,5 mm2.

Tot seguit s’examinen els tres casos següents:

• Mobiliari urbà i edicles en via pública

• Instal·lacions d’enllumenat exteriors particulars

• Protecció de les parts metàl·liques accessibles

Mobiliari urbà i edicles en via pública. En el cas del mobiliari urbà i dels
edicles en via pública, dotats d’equipament elèctric, com a mínim d’il·luminació,
es recomana que estiguin protegits per un dispositiu diferencial-residual de 30 mA,
independentmet de la classe del material elèctric.

L’interruptor diferencial de protecció, generalment, està instal·lat al mateix
mobiliari urbà o edicle, al punt de connexió amb la canalització d’alimentació.

El mobiliari urbà i els edicles en via pública, habitualment, s’alimenten mitjançant
una derivació de la xarxa d’enllumenat públic, els conductors del qual són, en
principi, de secció inferior als d’aquesta xarxa. La protecció contra els curtcircuits
s’ha de portar a efecte en el canvi referit de secció dels conductors.

Instal·lacions d’enllumenat exteriors particulars. Aquest tipus d’instal·lacions
pot tenir l’origen en una branca de la xarxa de distribució pública de baixa
tensió, o bé en una derivació sobre la distribució dels serveis generals de
l’immoble. En aquest últim cas s’ha d’establir un circuit independent dels altres
circuits de l’immoble (caixa d’escales, garatge, etc.).

La protecció amb interruptor diferencial ha d’estar coordinada amb les condi-
cions de posada a terra de la instal·lació d’acord amb l’esquema TT o TN que
correspongui.
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Recomanació

Es recomana efectuar la posada a terra de la instal·lació d’enllumenat exterior mitjançant
un conductor de protecció (CP) amb aïllament de color verd–groc, incorporat en la mateixa
canalització que l’alimentació dels punts de llum.

Les unions o entroncaments d’interconnexió s’han d’executar correctament en
caixes de connexió a fi d’assegurar-ne la continuïtat i la bona derivabilitat de les
posades a terra.

Protecció de les parts metàl·liques accessibles. L’execució d’una unió equipo-
tencial entre les masses i elements conductors simultàniament accessibles resulta,
en general, recomanable en les instal·lacions elèctriques, ja que aquesta connexió
equipotencial evita que aparegui la tensió de contacte.

Tanmateix, en les instal·lacions d’enllumenat exterior, la situació i la gran extensió
dels elements conductors pot fer que, en alguns casos, l’execució d’aquesta mena
d’enllaços equipotencials sigui més perillosa que la seva absència.

1.10.1 Estudi de casos

Cas I: suport d’enllumenat i elements conductors sense equipament elèctric

En aquest cas es considera la situació d’algun element conductor sense equipament
elèctric del mobiliari urbà, com s’esdevé en els senyals de trànsit, els panells publicitaris, els
bancs públics, les baranes i les tanques, o els pivots de control d’aparcament entre d’altres
quan es troben a prop (a una distància igual o inferior a 2 m) d’un suport d’enllumenat
exterior.

Com que l’element conductor que pertany al mobiliari urbà no té equipament elèctric, no
cal establir una connexió equipotencial (figura 1.16).

Figura 1.16
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Aquests elements conductors del mobiliari urbà, de fet, es troben en el potencial de la terra,
per la qual cosa una connexió d’aquesta naturalesa no aportaria seguretat complementària.

Cas II: suport d’enllumenat i mobiliari urbà o edicles amb equipament elèctric

Aquest segon cas correspon a la ubicació, a prop d’un suport d’enllumenat públic (a
distància igual o inferior a 2 m), de mobiliari urbà o edicles amb equipament elèctric, com
passa amb les cabines telefòniques, marquesines, quioscos, serveis públics, etc.

El mobiliari urbà o l’edicle de la via pública és una massa com el suport (columna o
bàcul) d’enllumenat exterior. Aquestes masses s’han d’unir de manera que se n’asseguri
l’equipotencialitat (figura 1.17).

Així mateix, quan es tracti de dos suports d’enllumenat públic, simultàniament accessibles,
és a dir, situats a una distància igual o inferior a 2 m, les seves masses s’han d’unir, de
manera que en quedi assegurada l’equipotencialitat.

Figura 1.17

1.10.2 Protecció contra contactes indirectes

D’acord amb la instrucció complementària ITC-BT-24, hi ha d’haver
una coordinació adequada entre l’esquema de connexions a terra de la
instal·lació d’enllumenat exterior, i les característiques dels dispositius de
protecció.

La protecció contra els contactes indirectes es pot assegurar:

• Mitjançant el tall automàtic de l’alimentació en un temps compatible amb la
seguretat de les persones i una tensió de contacte no superior a 24 V. Aquesta
primera mesura està lligada a la posada a terra de la instal·lació.
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• Executant la instal·lació de manera que tot defecte entre les parts sota tensió
i les accessibles sigui improbable i que, per tant, els riscos corresponents
puguin ser menyspreats. Aquesta segona mesura requereix la utilització de
materials de classe 2.

Totes dues mesures es poden combinar, cosa que s’acostuma a fer a la pràctica. Les
xarxes de distribució pública de baixa tensió, com és el cas de les instal·lacions
d’enllumenat exterior, han de tenir un esquema de connexió TT, en el qual les
intensitats de defecte fase-massa o fase-terra poden assolir valors inferiors als de
curtcircuit però, tanmateix, poden ser suficients per provocar l’aparició de tensions
perilloses.

Elecció i coordinació dels interruptors diferencials. A les instal·lacions d’enllu-
menat exterior és transcendental l’elecció i la coordinació correcta dels dispositius
de protecció contra contactes indirectes, amb la finalitat d’assegurar un equilibri
correcte entre la continuïtat en el servei i la seguretat elèctrica.

En tots els casos, la concepció d’una instal·lació d’enllumenat exterior ha de ser
tal que, mentre sigui possible, un defecte localitzat no provoqui la interrupció de
tot l’enllumenat.

En l’alimentació general respecte a la distribució de les diferents sortides o
circuits, l’interruptor diferencial pot ser del tipus “S” o del tipus retardat de
temps regulable a fi d’assegurar la selectivitat dels interruptors diferencials
eventualment instal·lats aigües avall.

Protecció per utilització d’equips classe 2 o per aïllament equivalent. Aquesta
mesura de protecció definida en la ITC-BT-24 consisteix a executar la instal·lació
d’enllumenat exterior de tal manera que en quedi exclòs tot risc degut a un defecte
de l’aïllament. És a dir, els llums i els materials del circuit d’alimentació s’han de
fabricar de la classe 2 o dotar-los, quan es fa l’obra, d’un aïllament suplementari.

De vegades, això no es pot dur a terme en tota l’extensió de la instal·lació
d’enllumenat públic, però sí que es pot efectuar a parts concretes com les que
tot seguit s’esmenten:

• El conjunt suport amb llum i equip auxiliar: s’admet que el conjunt és
de classe 2 quan se satisfan les condicions següents:

– Els llums són de classe 2.

– Canalització interior constituïda per conductors aïllats a l’interior
de tubs per a suports amb parts metàl·liques accessibles al públic,
exceptuant suports amb envolvents duradors i pràcticament continus
de material aïllant, que tanquen totes les parts metàl·liques que són
accessibles al públic.

– Els cables s’han de fixar a l’extremitat superior del suport, mitjançant
un dispositiu d’armari como els que preveu la norma UNE-EN 60.598-
2-3.

– Protecció suplementària de material aïllant per als cables, mitjançant

En els esquemes TT...
...cal seguir tot el que
estableix l’apartat 4.1.2 de
la ITC-BT-24, considerant 24
V com a límit convencional
de la tensió de contacte.
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la prolongació del tub o un altre sistema que la garanteixi, en els punts
en què els cables entren a l’interior dels suports.

– Aparells instal·lats en una caixa de classe 2.

• Braç amb llum implantat a la façana o suport: el conjunt de llums de classe
2 instal·lat en un braç muntat en una façana, amb protecció situada en una
caixa de classe 2, de manera que l’equipament intern de la caixa presenti un
grau de protecció IP 2X, quan la tapa sigui oberta, constitueix un conjunt
de classe 2. El braç no va unit a terra.

• Alimentació en derivació a un suport.

• Mobiliari urbà i edicles de la via pública amb equipament elèctric.

Cal parar especial atenció en els punts següents:

• L’envolvent aïllant no ha de ser travessat per parts conductores susceptibles
de propagar un potencial.

• Les parts accessibles, quan la portella dels suports o les tapes de les caixes
siguin obertes, han de tenir, almenys, un grau de protecció IP2X, i si això no
és possible s’hi ha d’instal·lar una barrera aïllant per obtenir una protecció
equivalent.

1.11 Posada a terra

La resistència màxima de posada a terra ha de ser tal que, al llarg de la vida de la
instal·lació i en qualsevol època de l’any, no es puguin produir tensions de contacte
superiors a 24 V a les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació com són, per
posar només uns exemples, els suports i els quadres metàl·lics.

La posada a terra dels suports s’ha de fer mitjançant la connexió a una
xarxa de terra comuna per a totes les línies que parteixin del mateix quadre
de protecció, mesura i control. A les xarxes de terra, s’ha d’instal·lar com a
mínim un elèctrode de posada a terra cada cinc suports de llums, i sempre
al primer i a l’últim suport de cada línia.

Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes han de ser:

• Nus, de coure, de 35 mm2 de secció mínima, si formen part de la mateixa
xarxa de terra, en aquest cas han d’anar per fora de les canalitzacions dels
cables d’alimentació.

• Aïllats, mitjançant cables de tensió assignada entre 450 V i 750 V, amb
recobriment de color verd-groc, amb conductors de coure, de secció mínima
de 16 mm2 per a xarxes subterrànies, i d’una secció igual a la dels
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conductors de fase per a les xarxes posades, en aquest cas han d’anar per
l’interior de les canalitzacions dels cables d’alimentació.

El conductor de protecció que uneix cada suport amb l’elèctrode o amb la xarxa
de terra:

• ha de ser un cable unipolar aïllat i de coure;

• ha de tenir una tensió assignada entre 450 V i 750 V;

• ha de tenir una secció mínima de 16 mm2;

• ha de dur un recobriment de color verd-groc.

No sempre cal el color verd-groc.

Quan a les xarxes aèries el conductor de protecció forma part del cable RZ –un cable de
tensió assignada de 0,6/1 kV, amb coberta aïllant de polietilè reticulat i conductors de coure
cablejats a dretes– no és necessària la coloració verda-groga; en aquest cas el conductor
de protecció ha d’estar identificat amb un marcatge apropiat, per exemple, mitjançant el
símbol de terra o CP, cada 0,5 m.

La figura 1.18 presenta un exemple de posades a terra en instal·lacions d’enllume-
nat públic en esquema TT.

Figura 1.18. Esquema TT de posada a terra en instal·lacions d’enllumenat públic

La instal·lació de la posada a terra assegura les funcions següents:

• La protecció de les persones contra els xocs elèctrics

• La protecció dels equipaments contra les sobretensions

Compte!

La xarxa dels conductors d’equipotencialitat i la posada a terra han de presentar una
impedància feble per derivar els corrents de defecte.

Les connexions dels
circuits de terra...

...es fan mitjançant terminals,
grapes, soldadura o elements
apropiats que garanteixin un bon
contacte permanent i ben
protegit contra la corrosió.
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1.11.1 Posada a terra: conductor nu i conductor de protecció

En els esquemes de la figura 1.19 i la figura 1.20, en les quals no s’han inclòs els
conductors actius, es representa la posada a terra mitjançant un cable de coure nu
de 35 mm2 de secció mínima (figura 1.19) i mitjançant un conductor de protecció
(CP) aïllat amb recobriment de color verd-groc (figura 1.20).

Figura 1.19. Posada a terra amb conductor d’equipotencialitat de coure nu

Tant en la figura 1.19 com en la figura 1.20, els llums de classe 1 han estat units a
terra, mentre que en els llums de classe 2 aquesta connexió no s’ha dut a terme.

En la figura 1.19 el cable de coure nu de 35 mm2 està enterrat directament al
terra de la rasa per obtenir la millor conductivitat possible, tot i que el subsòl és
heterogeni. La connexió AB és facultativa en l’esquema TT.

En el cas de la figura 1.19, la resistència de posada a terra resulta generalment
inferior a 5 Ω, encara que el terreny estigui constituït per materials dispersos com,
per exemple, farciments compactats. Aquesta solució permet obtenir la resistència
més feble de posada a terra, amb l’avantatge d’aconseguir la millor sortida del
corrent de fuita.

La figura 1.20 representa la posada a terra per conductor de protecció (CP) amb
recobriment de color verd-groc, que s’ha incorporat en el mateix tub, enterrat a la
rasa i a través del qual s’han estès els cables d’alimentació de la xarxa d’enllumenat
exterior.
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Figura 1.20. Posada a terra amb conductor de protecció CP

Compte!

La instal·lació de les piques de terra s’ha de fer, tal com ho assenyala el text reglamentari,
al primer i últim suport de cada línia i cada cinc suports de llums.

1.12 Verificació de la posada en servei d’instal·lacions d’enllumenat
exterior

La verificació de les instal·lacions elèctriques abans d’engegar-les, segons expres-
sen tant el nou REBT 2002 com la ITC-BT-05, és una responsabilitat afegida a
l’hora de dissenyar i construir aquestes instal·lacions.

La verificació, de caràcter obligatori, consisteix en la comprovació de la
seguretat elèctrica de la instal·lació mitjançant verificacions visuals, i la
realització d’assajos i mesuraments amb diferents instruments.

Les verificacions prèvies a la posada en servei de les instal·lacions han de ser fetes
per les empreses instal·ladores que les executin.

Responsabilitats en el manteniment i la modificació de les instal·lacions

També convé aclarir que els titulars de les instal·lacions estan obligats a mantenir-les en
bon estat de funcionament i a utilitzar-les d’acord amb les seves característiques i s’han
d’abstenir d’intervenir-hi per modificar-les.

En la secció “Annexos”
del web del mòdul 8
trobareu la ITC-BT-05 en
format PDF.
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La norma UNE 20.460-6-61

Aquesta norma consta de set
parts, i en l’apartat 6.6.1 es
tracta de la metodologia de
verificació de la instal·lació.

Si cal fer modificacions, aquestes les ha d’efectuar un instal·lador autoritzat. Per tant,
no tan sols les noves instal·lacions elèctriques han de ser fetes per instal·ladors autoritzats,
sinó que ells també són els encarregats de fer qualsevol ampliació o modificació d’una
instal·lació.

Per tant, qualsevol actuació d’un instal·lador autoritzat ha d’anar seguida de la verificació
corresponent del treball fet, la qual correspon al mateix instal·lador i, així doncs, verifica
la instal·lació.

1.12.1 Norma UNE 20460-6-61

Les instal·lacions elèctriques en baixa tensió s’han de verificar abans
de la seva posada en servei i segons correspongui en funció de les seves
característiques, d’acord amb la metodologia que especifica la norma UNE
20.460-6-61.

D’acord amb la norma UNE 20.460-6-61, la verificació inicial de les ins-
tal·lacions elèctriques consta de dues fases diferents:

• la primera, anomenada verificacions per examen, s’ha de dur a terme sense
tensió en la instal·lació i consisteix en una inspecció visual que s’ha de fer
abans dels assajos;

• la segona, anomenada verificació mitjançant assajos, s’ha de fer amb
tensió en la instal·lació i sense, i s’ha de dur a terme per mitjà d’assajos
i mesuraments.

Verificació per examen. Aquesta verificació inicial s’ha de fer abans dels assajos
i els mesuraments. Normalment, aquesta verificació s’efectua pel conjunt de la
instal·lació, que ha de estar sense tensió i té com a finalitats comprovar:

• Si el material elèctric instal·lat de manera permanent és conforme a les
prescripcions establertes en el projecte o la memòria tècnica de disseny.

• Si el material ha estat triat i instal·lat correctament conforme a les prescrip-
cions del reglament i del fabricant del material.

• Que el material no presenta cap dany visible que pugui afectar la seguretat.

Més en concret, els aspectes qualitatius que una verificació per examen ha de
tenir en compte són:

• L’existència de mesures de protecció contra els xocs elèctrics per contacte
de les parts en tensió o contra els contactes directes, com per exemple:

– l’aïllament de les parts actives,

– l’ocupació d’envolupants, barreres, obstacles,
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– l’allunyament de lesparts en tensió.

• L’existència de mesures de protecció contra xocs elèctrics derivats de la
fallada de l’aïllament de les parts actives de la instal·lació, és a dir, els
contactes indirectes. Aquestes mesures poden ser:

– l’ús de dispositius de tall automàtic de l’alimentació com són, entre
d’altres, aquests:

∗ interruptors de corrent màxim,
∗ fusibles,
∗ diferencials,

– la utilització d’equips i materials de classe 2,

– la disposició de parets i sostres aïllants o alternativament de conne-
xions equipotencials en locals que no utilitzin conductor de protecció,
etc.

• L’existència i calibratge dels dispositius de protecció i senyalització.

• La presència de barreres tallafoc i d’altres disposicions que impedeixin la
propagació del foc, com també de proteccions contra efectes tèrmics.

• La utilització de materials i mesures de protecció apropiades a les influ-
ències externes.

• L’existència i la disponibilitat d’esquemes, advertiments i informacions
similars.

• La identificació de circuits, fusibles, interruptors, borns, etc.

• L’execució correcta de les connexions dels conductors.

• L’accessibilitat per a comoditat de funcionament i manteniment.

Verificacions mitjançant mesuraments o assajos. Les verificacions mitjançant
mesuraments o assajos descrites en la ITC-BT-19 i ITC-BT-18 són les següents:

• Mesurar la continuïtat dels conductors de protecció.

• Mesurar la resistència de posada a terra.

• Mesurar la resistència d’aïllament dels conductors.

• Mesurar la resistència d’aïllament de sòls i parets, quan s’utilitzi aquest
sistema de protecció.

• Mesurar la rigidesa dielèctrica.

De manera addicional cal considerar altres mesuraments i comprovacions, els
quals són necessaris per garantir que s’han adoptat d’una manera convenient els
requisits de protecció contra xocs elèctrics.

Depenent del sistema de protecció utilitzat, cal dur a terme un o diversos d’aquests
mesuraments:
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Els conceptes bàsics de la
luminotècnica us ajudaran a

entendre millor les
instal·lacions que feu.

El nivell d’il·luminació o
il·luminància (E) és el flux

lumínic que rep una
superfície. Té com a unitat
el lux (lx), que correspon a

la il·luminació uniforme
d’una superfície que rep el

flux d’un lumen per cada m2.

• Mesurar els corrents de fuita

• Comprovar la intensitat de disparament dels diferencials

• Mesurar la impedància de bucle

• Comprovar la seqüència de fases

1.13 Conceptes bàsics de la il·lumicació i el luxímetre

La luminotècnia és la part de l’electrotècnia que s’ocupa específicament de
la il·luminació i té com a conceptes bàsics el flux lumínic, la il·luminància
i el rendiment lluminòs, i com a instrument de mesura el luxímetre.

Flux lumínic. El flux lumínic (Φ)és la mesura de la potència lluminosa expres-
sada en watts (W) emesa en forma de radiació lluminosa a la qual l’ull humà és
sensible. La seva unitat de mesura en el sistema internacional és el lumen (lm).

Imagineu dues bombetes, una de 25 W i una altra de 75 W. És clar que la de 75
W farà una llum més intensa. Aquesta és la idea, quanta llum fa cada bombeta?
Quan es parla de 25 W o 75 W només es fa referència a la potència consumida per
la bombeta, de la qual només una part es converteix en llum visible, és l’anomenat
flux lumínic (Φ).

El lumen, la unitat del flux lumínic

Tot i que el flux lumínic es pot mesurar en watts (W), definirem una nova unitat, el lumen,
la qual pren com a referència la radiació visible.

Empíricament es demostra que a una radiació de 555 nm (nanòmetres) –555 nm és la
longitud d’ona de la llum que en aquest cas és de color verd– d’1 W de potència emesa per
un cos negre corresponen 683 lm.

La relació entre watts i lúmens rep el nom d’equivalent lumínic de l’energia i 1 watt de
llum a 555 nm equival a 683 lm.

Nivell d’il·luminació: la il·luminància. Si il·lumineu amb una llanterna objectes
o si poseu la mà davant de la llanterna encesa podeu veure com la llanterna
està fortament il·luminada per un cercle petit el qual, quan il·lumineu una paret
llunyana, es fa més gran al mateix temps que la llum es fa més feble. Aquesta
experiència és la que recull el concepte d’il·luminància.

L’instrument de mesura que permet mesurar de manera simple i ràpida el
nivell d’il·luminació real (il·luminància) d’un ambient i fer-ho d’una manera
no subjectiva rep el nom de luxímetre (figura 1.21).

Luxímetre, ús

El luxímetre conté una cèl·lula fotoelèctrica que capta la llum i la converteix en impulsos
elèctrics, els quals són interpretats i representats en un display o agulla amb la escala de
lux corresponent.
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Per mesurar el nivell d’il·luminació d’un espai, cal ajustar l’escala de mesura al valor més
baix possible que permeti la mesura, ajustar les unitats al lux, posar el sensor a uns 80 cm
de terra i encarar l’aparell cap amunt.

Rendiment lluminós o eficiència lluminosa. No tota l’energia elèctrica consu-
mida per una làmpada (bombeta, fluorescent, etc.) es transforma en llum visible.
Una part es perd en forma de calor, i una part en forma de radiació no visible com,
per exemple, la infraroja o la ultraviolada entre d’altres.

El rendiment lluminós (η) permet fer-se una idea de quina és la porció d’energia útil, ja

que és el quocient entre el flux lumínic produït i la potència elèctrica consumida, que

està definida amb les característiques dels llums (25 W, 60 W, etc.). La unitat del rendiment

lluminós és el lumen per watt (lm/W).

Figura 1.21. Un luxímetre

1.14 Qualitat i treball en equip

La relació entre qualitat i el treball en equip és estreta tal com es desprèn dels
conceptes següents:

• El treball en equip és una manera, no una moda. El treball en equip és una
manera de gestionar, i si s’entén com a tal, amb les dificultats i els avantatges
que té, es pot convertir en una eina substantiva per a la millora contínua de
la qualitat.

• Els equips no són màquines. La qualitat requereix motivació. En l’enfoca-
ment d’equips de treball, moltes vegades es cau en l’error de suposar que les
persones que formen part de l’equip han de sincronitzar mecànicament els
seus moviments: “aquest equip és un rellotge”. Els equips no són màquines.
Ho poden ser, però a costa de qualitat.

• Els equips de treball es fan fent-se. Si hi ha alguna cosa que caracteritza
els equips de treball és que no són un producte acabat. Els equips de treball
són el resultat d’una interacció complexa entre persones que coexisteixen

Com més gran sigui el
rendiment lluminós, millor
serà el llum i menys gastarà.

Treball en equip, una
aportació clau

L’aportació del treball en equip
és clau per millorar la qualitat
interna i externa sempre que es
defineixin adequadament els
límits i l’abast sobre què
entenem per qualitat i per equips,
i com aconseguir-los.
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(la major part de les vegades) al mateix lloc i en el mateix temps. L’equip
de treball sempre s’està fent: és una de les essències de si mateix. I també
és una de les bases per dur a terme un procés de millora contínua, de millora
de la qualitat.

• La qualitat requereix un procés d’aprenentatge o com fer un procés d’a-
prenentatge per millorar la qualitat. Quan una persona s’incorpora a un
equip de treball ho fa amb les seves experiències i coneixements. Si els
altres integrants poden prendre aquestes experiències i coneixements, i a
l’hora oferir els seus al nou integrant, es produeix un efecte sinèrgic que
situa l’equip en un nou nivell de productivitat. En aquest sentit cadascú
aporta allò que li és propi, aprèn dels altres i aprèn amb els altres. Aquest
aprenentatge té un progrés en la seva “qualitat” quan qui aprèn pot també
aprendre com aprèn.

• Treballar en equip i desenvolupar processos de qualitat duradors requereix
el compromís de l’alta direcció. Aquest compromís s’ha de veure enfortit
amb accions, no solament amb paraules. La por, la inseguretat, la sospita,
són obstacles no tan evidents en els processos de les organitzacions. En
els processos d’anàlisis surten a la superfície després de bastant temps,
són la limitació principal vinculada als nivells intermedis o inferiors de la
piràmide.

• El procés sempre comença per un mateix. Ningú no neix ensenyat, cal
aprenentatge, entrenament en la tècnica i fonamentalment una actitud
disposada a la qualitat. La qualitat és primer per a un mateix... i en acabat
per als altres.

• Concentreu-vos en la gent i us concentrareu en la qualitat. Aquest punt
també es podria enunciar “Més enllà de les normes ISO”. Si us concentreu
en la gent (encara que es demani ajut als altres) els resultats vénen sols.

1.15 Normativa i reglamentació aplicable

El REBT de 2002 preveu en les seves instruccions tècniques complementàries i,
en especial, en la ITC-BT-09 la normativa aplicable a instal·lacions d’enllumenat
exterior. En la unitat 1, trobareu comentades les instruccions tècniques comple-
mentàries següents:

• ITC-BT-01 Terminologia.

• ITC-BT-04 Documentació i posada en servei de les instal·lacions.

• ITC-BT-05 Verificacions i inspeccions.

• ITC-BT-06 Xarxes aèries per a distribució en baixa tensió.

• ITC-BT-07 Xarxes subterrànies per a distribució en baixa tensió.
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• ITC-BT-08 Sistemes de connexió del neutre i de les masses en xarxes de
distribució d’energia elèctrica.

• ITC-BT-09 Instal·lacions d’enllumenat exterior.

• ITC-BT-11 Xarxes de distribució d’energia elèctrica. Connexions de servei.

• ITC-BT-13 Instal·lacions d’enllaç. Caixes generals de protecció.

• ITC-BT-18 Instal·lacions de posada a terra.

• ITC-BT-21 Instal·lacions interiors o receptores. Tubs i canals protectores.

• ITC-BT-22 Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra sobrein-
tensitats.

• ITC-BT-23 Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra sobreten-
sions.

• ITC-BT-24 Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra els con-
tactes directes i indirectes.

D’altra banda, hi ha un seguit de normes UNE-EN que tracten d’aspectes que van
des de les qualitats dels materials a muntar fins a les tècniques de verificació de
les instal·lacions.

A cada municipi hi ha una normativa, expressada per mitjà de les ordenances
municipals, que poden matisar la norma general, normalment restringint l’ús
d’alguns equips o incrementant l’exigència pel que fa a eficiència energètica.
També hi pot haver condicionants de tipus estètics per un tema d’uniformitat visual
al municipi.

En el Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, es va aprovar el “Reglament
d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior, i les seves instruc-
cions tècniques complementàries EA-01 a EA-07.

A tall de conclusió, cal dir que cada companyia elèctrica té la seva normativa
particular, la qual s’ha de complir per poder donar d’alta el subministrament.
En el cas de Catalunya podem posar com a exemple la Guia vademècum per a
instal·lacions d’enllaç en baixa tensió d’Endesa, atès que és una empresa amb
una àmplia presència al territori.

En la secció “Annexos”
del web d’aquest mòdul,
trobareu la Guia
vademècum per a
instal·lacions d’enllaç en
baixa tensió d’Endesa, en
format PDF.
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2. Manteniment, avaries, prevenció de riscos laborals i protecció
ambiental

Un cop conclosa una instal·lació d’enllumenat exterior, la feina no s’ha acabat.
Tot equipament, i aquest en especial, necessita un manteniment per garantir-ne un
estat òptim de funcionament. Un bon manteniment garanteix un funcionament
adequat i evita costos superiors de reposició de materials.

En el transcurs de les operacions de muntatge, manteniment i substitució d’e-
lements en instal·lacions elèctriques especials, cal posar especial atenció en la
seguretat dels operaris i el tractament adequat dels residus generats.

2.1 Manteniment i detecció d’avaries d’instal·lacions d’enllumenat
exterior

Les característiques i les prestacions de l’enllumenat es modifiquen i degraden
amb el pas del temps. Una explotació correcta i un bon manteniment permeten
conservar la qualitat de la instal·lació, assegurar-ne el millor funcionament possi-
ble.

A més, les tasques de manteniment permeten aconseguir un estalvi indirecte
d’energia, ja que, si no es fessin, una proporció important de l’energia consumida
en lloc de traduir-se en energia lumínica s’acabaria utilitzant per compensar
l’envelliment dels llums, la brutícia dels sistemes òptics i els tancaments dels
aparells d’enllumenat.

A més, s’han de tenir en compte els desperfectes mecànics l’origen dels quals
són actes de vandalisme, cops ocasionats per accidents de trànsit, fenòmens de
vibracions degudes a l’acció del vent, efectes de la radiació ultraviolada sobre els
tancaments de plàstic dels aparells d’enllumenat, accions de corrosió, etc.

Finalment, cal tenir en compte les fallades elèctriques, que tenen com a cau-
ses més freqüents l’envelliment dels diferents components de la instal·lació
d’enllumenat exterior, conductors i diferents xarxes elèctriques; l’oxidació i
l’afluixament dels contactes elèctrics; en els defectes en els dispositius i en els
sistemes de posada a terra; i en les ruptures de conductors degudes a treballs i
lliscaments del terreny entre d’altres.

La implantació d’aquest tipus d’instal·lacions a la intempèrie, la qual cosa compor-
ta el risc que els elements instal·lats acabin essent accessibles, com també la funció
important que aquestes instal·lacions tenen en matèria de seguretat, obliguen a
vetllar perquè funcionin correctament.

Sempre que el manteniment
preventiu es faci de manera
correcta i regular, el
manteniment correctiu serà
menys necessari i freqüent.
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Per tant, i a fi d’evitar la degradació de les instal·lacions d’enllumenat exterior
pel pas del temps, cal dur a terme una doble tasca adequada: primer de man-
teniment preventiu, que ha d’establir una programació en el temps d’una sèrie
d’intervencions sistemàtiques, i un manteniment correctiu, consistent en una
sèrie d’operacions necessàries per restaurar les instal·lacions avariades o que s’han
deteriorat a fi d’assolir un funcionament correcte.

En totes les tasques de manteniment cal posar especial atenció a les
mesures de prevenció de riscos, per evitar danys a persones i materials.

Manteniment preventiu: programació i periodicitat. La programació del
manteniment preventiu i la seva periodicitat s’ha d’establir tenint en compte la vida
mitjana i depreciació lumínica dels llums, la brutícia dels llums en funció de la
seva estanquitat i grau de contaminació atmosfèrica, pintat de suports, verificació
i revisió de quadres d’enllumenat, etc.

El manteniment preventiu consisteix en accions planificades sobre les
infraestructures que permeten disminuir l’impacte de les avaries i garantir-ne
la màxima disponibilitat.

Els treballs de manteniment preventiu han d’incloure, entre d’altres, les accions
planificades següents:

• Reposició de llums.

• Verificació, conservació i neteja dels llums.

• Verificació i conservació dels equips auxiliars.

• Verificació i conservació dels suports.

• Verificació, conservació i neteja d’armaris i de materials d’encesa i apagada.

• Verificació i conservació de les canalitzacions elèctriques.

• Control de rases.

• Control i regulació de grups semafòrics.

En la taula 2.1 trobareu un exemple de programació del manteniment preventiu
en el qual s’assenyala la periodicitat que cal seguir en les operacions.

Taula 2.1. Exemple de programació de les operacions de manteniment preventiu amb la seva periodicitat

Elements de la instal·lació Operacions a seguir Periodicitat

Llums Reposició en instal·lacions amb
funcionament permanent les 24 h
(túnels, passos inferiors)

Anual o cada 2 anys

Reposició en instal·lacions amb
funcionament nocturn

de 2 a 4 anys
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Taula 2.1 (continuació)

Elements de la instal·lació Operacions a seguir Periodicitat

Neteja del sistema òptic i
tancament (reflector, difusor)
Control de les connexions i de
l’oxidació amb cada canvi de llum
Control dels sistemes mecànics
de fixació amb cada canvi de llum

Anual o cada 2 anys

Equips auxiliars Reposició massiva d’equips
auxiliars (estabilitzadors,
engegadors i condensadors)

de 8 a 10 anys

Centres de comandament i
mesurament

Control del sistema d’encesa i
apagat de la instal·lació

Cada 6 mesos

Revisió de l’armari
Verificació de les proteccions
(interruptors i fusibles)
Comprovació de la posada a terra

Anual

Instal·lació elèctrica Mesurament de la tensió
d’alimentació
Mesurament del factor de
potència

Cada 6 mesos

Revisió de les preses de terra.
Verificació de la continuïtat de la
línia d’enllaç amb terra
Control del sistema global de
posada a terra de la instal·lació

Anual

Comprovació de l’aïllament dels
conductors

Cada 2 o 3 anys

Suports Control de la corrosió (interna i
externa)
Control de les deformacions (vent,
xocs)

Anual

Suports d’acer pintat Cada 5 anys

Suports d’acer galvanitzat (pintat
diverses vegades)

Cada 7 anys

Suports d’acer galvanitzat (pintat
per primera vegada)

Cada 15 anys

Compte!

Quan en el transcurs del temps coincideixen la reposició i la neteja de llums, totes dues
operacions s’han d’executar de manera simultània.

La reposició massiva i la neteja de llums s’han de completar amb el control de les
connexions i la verificació del funcionament de l’equip auxiliar.

Manteniment correctiu. Per definició el manteniment correctiu no es planifica,
però cal tenir uns materials en estoc i personal qualificat perquè les intervencions
siguin ràpides i eficaces. Aquest tipus de manteniment té per objecte la reparació
d’avaries que són produïdes per causes alienes i la realització de treballs no
sistemàtics que tot i així són necessaris atès el seu caràcter ocasional i no formen
part de la programació del manteniment preventiu.

El manteniment correctiu consisteix en la reparació dels equips i les
instal·lacions de les infraestructures per garantir que les avaries es resolen
en el temps i en la manera previstos i inclou la reparació d’avaries.
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Un motiu força habitual
d’avaria

El fet de que les instal·lacions
siguin en zones de fàcil accés per

al públic fa que el vandalisme
sigui un motiu d’avaria més

habitual del que seria desitjable.

Entre les operacions i actuacions que inclou el manteniment correctiu cal
esmentar les següents:

• El reemplaçament de qualsevol material que es consideri defectuós com a
conseqüència d’accidents de trànsit, actes de vandalisme, etc.

• La reparació de les avaries ocasionades per fallades elèctriques o mecàni-
ques dels elements de les instal·lacions d’enllumenat públic al més aviat
possible.

• La reposició de punts de llum i reparació d’avaries, produïdes per obres de
tercers, accidents de circulació, vandalisme, robatori, etc.

• La reposició de trams de línies d’alimentació en condicions de funciona-
ment o seguretat deficients.

• L’ampliació puntual de punts de llum.

• La millora i l’ampliació de quadres de comandament.

• El subministrament i la substitució de tots els capçals o carcasses i òptiques
dels semàfors.

• Qualsevol altre treball similar.

Hi ha un seguit d’avaries habituals que es donen en les instal·lacions d’enllume-
nat exterior. La taula 2.2 en mostra els tipus principals i n’assenyala les causes
possibles.

Taula 2.2. Tipus d’avaries

Tipus d’avaries Causes possibles

El nivell d’il·luminació és més baix de l’adequat - Brutícia acumulada al conjunt de llums.
- Làmpades gastades.

Làmpada apagada - Làmpada esgotada.
- Engegador avariat.
- Condensador avariat.
- Estabilitzador avariat.
- Avaria al quadre de comandament.
- Sensor de llum del control avariat.

La làmpada parpelleja i, si no s’actua ràpid, la
làmpada es fondrà

- La làmpada ha perdut gas, s’està esgotant i no es
pot mantenir encesa.
- Engegador avariat.
- Condensador avariat.
- Estabilitzador avariat.
- Perforació de l’aïllament al cable que va de
l’engegador a la làmpada.

Incompliment de l’horari programat - El programador horari està desajustat.

L’equipament adequat per dur a terme les tasques de manteniment inclou els
elements següents:

• Locals. Cal disposar d’un local, el més proper possible a la zona de
treball, apropiat per encabir el taller, eines, maquinària i vehicles, oficines i
magatzem.
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• Personal. El personal ha de està format per:

– Un responsable tècnic titulat, d’experiència acreditada, que ha de
tenir autoritat plena per resoldre els problemes.

– Un equip de treball format per un oficial electricista i un ajudant elec-
tricista, en torn normal per cobrir les necessitats del servei d’inspecció,
detecció i reparació immediata.

• Vehicles. El parc de vehicles ha d’estar format per:

– Un vehicle cistella per fer treballs fins a 14 m d’altura.

– Vehicles lleugers.
– Una escala amb rodes de fins a 9 m per a llocs estrets.

– S’ha de poder disposar d’un camió cistella i/o una grua per a treballs
a una altura superior a 14 m.

• Eines i equips. Entre les eines necessàries per dur a terme les tasques de
manteniment s’inclouen:

– Mesurador d’aïllament i terra.

– Pinces voltamperimètriques.

– Analitzador de circuits (registra mesures de tensió, intensitat, potènci-
es, factor de potència).

– Luxímetre mòbil sobre vehicle, que permeti fer lectures contínues o
un de manual.

– Localitzador-traçador d’avaries subterrànies (model Dynatel de 3 M o
similar).

– Ecòmetre localitzador de fallades en les conduccions.

– Grups de soldadura autògena i elèctrica.

– Grup electrogen de potència mínima 3 CV (aconsellat).

– Petita maquinària auxiliar, perforadores, percussors, etc.

• Materials. Cal disposar d’un estoc dels materials d’ús més habitual a fi de
poder dur a terme les reparacions.

2.2 Prevenció de riscos laborals en les operacions de muntatge i
manteniment

Inspirada en l’Acta única europea, la Constitució espanyola i els convenis de
l’Organització Internacional del Treball (155), de les quals en concreta els
preceptes, la Llei de prevenció de riscos laborals té com a objectiu promoure
la seguretat i salut dels treballadors, i l’Institut Nacional de Seguretat i
Higiene en el Treball (INSHT) és l’òrgan que treballa per promoure aquesta
higiene i seguretat mitjançant l’edició de guies i la preparació de cursos.

L’OIT

L’Organització Internacional del
Treball es va crear el 1919 com a
part del tractat de Versalles, que
va posar fi a la Primera Guerra
Mundial, i va reflectir la
convicció que la justícia social és
essencial per aconseguir una pau
universal i permanent.



Instal·lacions elèctriques especials 54 Instal·lacions d'enllumenat exterior

En els “Annexos” del web
podeu trobar la Guia

tècnica de prevenció del
risc elèctric en format

PDF i consultar-hi la taula
1 (pàg. 30) sobre les

distàncies reglamentàries
respecte a la zona de

perill.

D’acord amb allò que exposa la guia tècnica de l’INSHT, la qual desenvolupa
una ajuda per al tractament del risc elèctric a partir del text del Reial decret
614/2001, de 8 de juny, que tracta de les disposicions mínimes per a la protecció de
la salut i seguretat dels treballadors davant del risc elèctric, trobem les definicions
següents:

• 1. Risc elèctric és el risc originat per l’energia elèctrica. Inclou específica-
ment els riscos següents:

– a) Xoc elèctric per contacte amb elements en tensió (contacte elèctric
directe) o amb masses posades accidentalment en tensió (contacte
elèctric indirecte).

– b) Cremades per xoc elèctric o per arc elèctric.
– c) Caigudes o cops com a conseqüència de xoc o arc elèctric.
– d) Incendis o explosions originats per l’electricitat.

• 2. Lloc de treball és qualsevol lloc al qual el treballador pot accedir en raó
del seu treball.

• 3. Instal·lació elèctrica és el conjunt dels materials i equips d’un lloc de
treball mitjançant els quals es genera, converteix, transforma, transporta,
distribueix o utilitza l’energia elèctrica. S’inclouen com a instal·lació
elèctrica:

– les bateries,
– els condensadors
– i qualsevol altre equip que emmagatzemi energia elèctrica.

• 4. Procediment de treball és la seqüència de les operacions a desenvolupar
per fer un determinat treball, amb inclusió dels mitjans materials (de
treball o de protecció) i humans (qualificació o formació de personal)
necessaris per dur-lo a terme. Es recomana que els procediments relatius als
treballs en instal·lacions elèctriques o a prop d’aquestes estiguin formulats
per escrit.

• 5. Alta tensió, baixa tensió i tensions de seguretat són les definides com
a tals en els reglaments electrotècnics.

• 6. Treballs sense tensió són els treballs que es duen a terme en ins-
tal·lacions elèctriques després d’haver pres totes les mesures necessàries
per mantenir la instal·lació sense tensió.

• 7. Zona de perill o zona de treballs en tensió és l’espai al voltant dels
elements en tensió on la presència d’un treballador desprotegit representa
un risc greu i imminent que es produeixi un arc elèctric, o un contacte directe
amb l’element en tensió, tenint en compte els gestos o moviments normals
que pot efectuar el treballador sense desplaçar-se. On no s’interposi una
barrera física que garanteixi la protecció enfront d’aquest risc, la distància
des de l’element en tensió al límit exterior d’aquesta zona ha de ser la
reglamentària.
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• 8. Treball en tensió és el treball durant el qual un treballador entra en
contacte amb elements en tensió, o entra a la zona de perill, bé sigui
amb una part del cos o amb les eines, equipament, dispositius o materials
que manipula. No es consideren treballs en tensió les maniobres i els
mesuraments, els assajos i les verificacions definides en els apartats 9 i 10
que s’exposen tot seguit.

Compte !

El treball en tensió només el poden dur a terme treballadors qualificats especialment
entrenats per fer-lo i utilitzant equips, materials i un mètode i uns procediments de treball
que n’assegurin la protecció enfront del risc elèctric.

• 9. Maniobra és la intervenció concebuda per canviar l’estat elèctric d’una
instal·lació elèctrica que no implica el muntatge ni el desmuntatge de cap
element. Es poden distingir dues classes de maniobres:

– a) Les maniobres encaminades a modificar l’estat elèctric d’una ins-
tal·lació elèctrica, amb la finalitat d’utilitzar un equip, tancar o obrir
un circuit, engegar o parar equips dissenyats per ser utilitzats d’aquesta
manera sense riscos, sempre que això sigui raonablement executable.

– b) Les maniobres de connexió o desconnexió de les instal·lacions per
fer-hi treballs.

• 10. Mesuraments, assajos i verificacions són les activitats concebudes
per comprovar el compliment de les especificacions o condicions tècniques
i de seguretat necessàries per al funcionament adequat d’una instal·lació
elèctrica, en les quals s’inclouen les actuacions dirigides a comprovar-ne
l’estat elèctric, mecànic o tèrmic, l’eficàcia de les proteccions, els circuits
de seguretat o maniobra, etc.

• 11. Zona de proximitat és l’espai delimitat al voltant de la zona de perill,
des del qual el treballador la pot envair de manera accidental. On no
s’interposi una barrera física que garanteixi la protecció enfront del risc
elèctric, la distància des de l’element en tensió al límit exterior d’aquesta
zona ha de ser la reglamentària.

• 12. Treball en proximitat és el treball durant el qual el treballador entra, o
pot entrar, a la zona de proximitat sense entrar a la zona de perill, bé amb una
part del cos, o amb les eines, l’equipament, els dispositius o els materials
que manipula.

• 13. Treballador autoritzat és el treballador que ha estat autoritzat per
l’empresari per fer determinats treballs amb risc elèctric, sobre la base de la
seva capacitat per fer-los de manera correcta, segons els procediments que
estableix el Reial decret 614/2001, de 8 de juny.

• 14. Treballador qualificat és el treballador autoritzat que té coneixements
especialitzats en matèria d’instal·lacions elèctriques gràcies a la seva forma-
ció acreditada, professional o universitària, o a l’experiència certificada de
dos o més anys.
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La salut

Lluny de definir-la només com
l’absència de mals i malalties,
l’Organització Mundial de la

Salut (OMS) considera que la
salut és el benestar al qual

s’arriba amb l’equilibri físic,
psíquic i social de la persona.

Guies tècniques de l’INSHT

També hi ha un parell de guies
tècniques relacionades que han

estat editades per l’INSHT,
l’Institut Nacional de Seguretat i

Higiene en el Treball:

· Guia tècnica sobre equips de
protecció individual

· Guia tècnica sobre
senyalització de seguretat i salut

en el treball

• 15. Cap de treball és la persona designada per l’empresari perquè
assumeixi la responsabilitat efectiva dels treballs.

2.2.1 Normativa de prevenció de riscos laborals

Pel que fa a la normativa legal relacionada amb la prevenció de riscos laborals,
hem de tenir en compte les lleis i els reials decrets següents que s’assenyalen a
continuació:

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

• Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels
serveis de prevenció.

• Reial decret 486/1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en
els llocs de treball.

• Reial decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la
protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric.

• Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de
protecció individual.

• Reial decret 1407/1992, de 20 de novembre, sobre comercialització d’e-
quips de protecció individual (modificacions: Reial decret 159/1995, de 3
de febrer, i Ordre de 20 de febrer de 1997).

• Reial decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria
de senyalització de seguretat i salut en el treball.

• Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les dispo-
sicions mínimes de seguretat i salut per a la seva utilització per part dels
treballadors dels equips de treball.

• Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats
de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments
d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica.

• Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre, sobre màquines (modificat pel
Reial decret 56/1995, de 20 de gener).

• Reial decret 400/1996, d’1 de març, sobre aparells i sistemes de protecció
per a ús en atmosferes potencialment explosives.

• Directiva 73/23/CEE, sobre material elèctric destinat a utilitzar-se amb
determinats límits de tensió [baixa tensió].

Pel que fa a la reglamentació electrotècnica, cal tenir present la legislació
següent:
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• Decret 3151/1968, de 28 de novembre. Aprova el Reglament de línies aèries
d’alta tensió.

• Ordre d’11 de març de 1971. Normes per a instal·lacions de subestacions i
centres de transformació.

• Reial decret 3275/1982, de 12 de novembre. Aprova el Reglament sobre
condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subes-
tacions i centres de transformació.

• Decret 2413/1973, de 20 de setembre. Aprova el Reglament electrotècnic
per a baixa tensió i Ordre, de 31 d’octubre de 1973, per la qual s’aproven
les instruccions complementàries denominades instruccions MI BT, confor-
mement al que disposa aquest decret.

• Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electro-
tècnic per a baixa tensió (deroga el Decret 2413/1973, de 20 de setembre, i
l’Ordre, de 31 d’octubre de 1973, indicats més amunt).

Articles a destacar del Reial decret 614/2001

Article 2. Obligacions de l’empresari

1. L’empresari ha d’adoptar les mesures necessàries perquè de la utilització o presència
de l’energia elèctrica als llocs de treball no derivin riscos per a la salut i la seguretat dels
treballadors o, si això no és possible, perquè aquests riscos es redueixin al mínim. L’adopció
d’aquestes mesures s’ha de basar en l’avaluació dels riscos que preveuen l’article 16 de la
Llei de prevenció de riscos laborals.

Article 3. Instal·lacions elèctriques

1. El tipus d’instal·lació elèctrica d’un lloc de treball i les característiques dels seus components
s’han d’adaptar a les condicions específiques del mateix lloc, de l’activitat que s’hi du a terme
i dels equips elèctrics (receptors) que s’hi utilitzen.

Per a això s’han de tenir particularment en compte factors com ara les característiques
conductores del lloc de treball (possible presència de superfícies molt conductores, aigua
o humitat), la presència d’atmosferes explosives, materials inflamables o ambients corrosius,
i qualsevol altre factor que pugui incrementar significativament el risc elèctric.

2. Als llocs de treball només es poden utilitzar equips elèctrics per als quals el sistema o el mode
de protecció previstos pel seu fabricant sigui compatible amb el tipus d’instal·lació elèctrica
existent i els factors esmentats en l’apartat anterior (d’aquest article).

3. Les instal·lacions elèctriques dels llocs de treball s’han d’utilitzar i mantenir en la forma
adequada i el funcionament dels sistemes de protecció s’ha de controlar periòdicament,
d’acord amb les instruccions dels seus fabricants i instal·ladors, si n’hi ha, i amb la pròpia
experiència de l’explotador.

4. En qualsevol cas, les instal·lacions elèctriques dels llocs de treball i el seu ús i manteniment
han de complir el que estableixen la reglamentació electrotècnica, la normativa general de
seguretat i salut sobre llocs de treball, equips de treball i senyalització en el treball, així com
qualsevol altra normativa específica que els sigui aplicable.

Article 5. Formació i informació dels treballadors

De conformitat amb els articles 18 i 19 de la Llei de prevenció de riscos laborals, l’empresari
ha de garantir que els treballadors i els representants dels treballadors reben una formació



Instal·lacions elèctriques especials 58 Instal·lacions d'enllumenat exterior

i informació adequades sobre el risc elèctric, com també sobre les mesures de prevenció i
protecció que s’han d’adoptar en aplicació d’aquest Reial decret.

En el cas del risc elèctric, aquesta formació i informació no tan sols concerneix els
treballadors que duen a terme operacions a les instal·lacions elèctriques, sinó tots els
treballadors que, per la seva proximitat física a instal·lacions en tensió o perquè treballen
en emplaçaments amb risc d’incendi o d’explosió (sobretot quan hi ha la possibilitat
d’acumulació d’electricitat estàtica), poden estar exposats als riscos que genera l’electricitat.
Per establir la formació adequada a cada destinatari, cal fer un estudi de necessitats. Com
a punt de partida, i a títol d’exemple, es podria fer una distinció entre tres figures diferents
de treballadors:

• Treballadors usuaris d’equips o instal·lacions elèctriques

• Treballadors l’activitat dels quals, no elèctrica, es du a terme en proximitat d’instal·lacions
elèctriques amb parts accessibles en tensió.

• Treballadors la tasca dels quals és instal·lar, reparar o mantenir instal·lacions elèctriques.

Article 6. Consulta i participació dels treballadors

La consulta i la participació dels treballadors o els seus representants sobre les qüestions a
què es refereix aquest Reial decret s’han de fer de conformitat amb el que disposa l’apartat
2 de l’article 18 de la Llei de prevenció de riscos laborals.

“L’empresari ha de consultar els treballadors, i permetre’n la participació, en el marc de totes
les qüestions que afectin la seguretat i la salut en el treball, d’acord amb el que disposa el
capítol 5 d’aquesta Llei (“Consulta i participació dels treballadors”). Els treballadors tenen
dret a fer propostes a l’empresari, com també als òrgans de participació i representació
previstos en el capítol 5 d’aquesta Llei, dirigides a la millora dels nivells de protecció de la
seguretat i la salut en l’empresa.”

Apartat 2 de l’article 18 de la Llei de prevenció de riscos laborals

2.2.2 Risc elèctric

El Reial decret 614/2001, de 8 de juny, tracta de les disposicions mínimes per a la
protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant del risc elèctric.

Recordeu que el Reial decret 614/2001 definia el risc elèctric com el risc originat
per l’energia elèctrica i incloïa específicament els riscos següents:

• Xoc elèctric per contacte amb elements en tensió (contacte elèctric directe),
o amb masses posades accidentalment en tensió (contacte elèctric indirecte).

• Perquè es produeixi un xoc elèctric, el cos humà ha d’estar sotmès a una
tensió quan toca dos punts de la instal·lació que es troben a un potencial
diferent. En aquest cas apareix un corrent elèctric que creua el cos humà i
per certs valors pot causar danys.

• Cremades causades pel xoc elèctric o per l’arc elèctric.

• Caigudes o cops com a conseqüència del xoc o l’arc elèctrics.

• Incendis o explosions originats per l’electricitat.
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Incendi d’origen elèctric: causes i prevenció

Perquè es produeixi un incendi d’origen elèctric cal que hi hagi, a la instal·lació o en
algun dels receptors, una intensitat de corrent excessiva, la qual provoca un deteriorament
accelerat dels materials.

Per evitar-ho cal respectar la normativa quan es dimensiona la instal·lació i les proteccions,
i fer-ne un ús adequat.

Hi ha una sèrie de factors que intervenen en el risc elèctric i són:

A) La intensitat del corrent que passa pel cos humà. Com més intensitat i més
dura el contacte elèctric, més greus en són els efectes. La tensió del contacte no
és la causant directa dels danys, sinó la indirecta, ja que és la que fa possible el pas
del corrent, el qual és el causant de les ferides (en la taula 2.3 trobareu assenyalats
els efectes que provoca l’electricitat en passar pel cos d’un ésser humà). Aplicant
la llei d’Ohm veiem que:

I =
U

Rt

En què I és el corrent que circula pel cos, U és la tensió del contacte, i Rt és la
resistència que ha de creuar el corrent incloent la del cos humà.

Taula 2.3. Efectes de l’electricitat

Intensitat del corrent Efectes

De 0 mA a 1 mA No produeix cap sensació a la mà.

De 2 mA a 8 mA Xoc no dolorós, no es perd control muscular.

De 9 mA a 15 mA Xoc dolorós, no es perd control muscular.

De 16 mA a 25 mA Xoc dolorós, amb possible pèrdua de control
muscular

De 26 mA a 50 mA Xoc dolorós, fortes contraccions musculars i dificultat
per respirar.

De 51 mA a 100 mA A més dels efectes anteriors presenta fibril·lació del
cor.

De 101 mA a 200 mA Gairebé sempre provoca la fibril·lació i la mort
instantània.

Més de 200 mA Fortes contraccions dels músculs del cor, que es
manté paralitzat.

D’1 A a 2 A Cremades greus profundes (de tercer grau).

B) El temps d’exposició al risc. Els contactes en corrents de 50 Hz, amb una
durada inferior a 25 ms, no produeixen fibril·lació ventricular per sota dels 2000
mA. En la figura 2.1 s’assenyalen els efectes que produeix un corrent altern de
freqüència compresa entre 15 Hz i 100 Hz i amb un recorregut entre la mà esquerra
i els dos peus.
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Figura 2.1. Efectes de l’electricitat sobre el cos

En la figura 2.1, sobre els efectes que el pas del corrent provoca al cos, es poden
distingir indicades per nombres quatre zones:

• Zona 1, en la qual habitualment no hi ha cap reacció.

• Zona 2, en la qual habitualment no hi ha cap efecte fisiològic perillós.

• Zona 3, en la qual habitualment no hi ha cap dany orgànic, tot i que és
probable l’aparició de contraccions musculars que dificulten la respiració,
aturades temporals del cor sense arribar a la fibril·lació ventricular, etc.

• Zona 4, en la qual hi ha risc d’aturada cardíaca per fibril·lació ventricular,
aturada respiratòria, cremades greus, etc.

Les lletres que hi ha en la part superior de la imatge assenyalen tres llindars a o el
llindar de percepció, b o el de no deixar anar, i c, el de fibril·lació, que és 1a causa
possible de mort per xoc elèctric. En aquest sentit c3 indica una probabilitat de
mort més alta que en el cas c1.

C) Trajectòria del corrent elèctric pel cos humà. El corrent elèctric segueix el
camí més fàcil (el que oposa menys resistència). Les trajectòries més perilloses
són les que afecten els pulmons, el cor o el cap. Les conseqüències de l’accident
depenen dels òrgans del cos humà (cervell, cor, pulmons) que resultin travessats
pel corrent elèctric. Les lesions més greus es produeixen quan el corrent elèctric
circula entre els punts de contacte següents:

• Mà dreta - peu esquerre

• Mà esquerra - peu dret

• Mans - cap
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• Mà dreta - tòrax - mà esquerra

• Mà - braç - colze

• Peu dret - peu esquerre

Electrocució

Hi ha cinc maneres d’electrocutar-se a causa d’una descàrrega elèctrica:

• Contacte bipolar: entre fase i fase; és un tipus d’accident freqüent.

• Contacte bipolar: fase i neutre; és un tipus d’accident poc freqüent.

• Contacte bipolar: neutre amb neutre; és un tipus d’accident molt poc freqüent.

• Contacte unipolar: fase a terra (per massa); és un tipus d’accident molt freqüent.

• Contacte unipolar: neutre a terra (per massa); és un tipus d’accident freqüent.

Quan us trobeu amb una persona que s’ha electrocutat, recordeu que cal tractar-la com si
fos una persona que s’hagués ofegat, el que s’anomena criteri d’Arsonval (en honor del
metge i físic francès inventor entre altres coses del desfibril·lador), i que se’l ha de reanimar
amb respiració artificial.

D) Naturalesa del corrent. Els efectes sobre el cos són diferents depenent de si
el corrent és continu o altern. En el cas habitual de corrent altern de 50 Hz, el
perill de fibril·lació ventricular és alt. Quan es tracta d’un corrent continu cal una
intensitat quatre vegades superior a la del corrent altern per produir els mateixos
efectes. Una intensitat alta en corrent continu durant molt temps pot produir una
electròlisi a la sang i fer que hi apareguin bombolles de gas, les quals poden causar
una embòlia gasosa. El corrent continu i l’altern de freqüències superiors a 10
kHz no produeixen fibril·lació ventricular, cosa que les fa menys perilloses, però
produeixen cremades i malestar general.

E) Resistència elèctrica del cos humà. La impedància del cos humà és bàsica-
ment resistiva i té un component capacitiu degut a la pell i altres factors. En la
taula 9 trobareu assenyalats els valors de resistència del cos en funció de l’estat en
què es troba la pell segons el que estableix la norma CEI 479. La resistència en el
cos humà depèn dels aspectes següents:

• Resistència de la pell a l’entrada del corrent

• Resistència oposada pels teixits i òrgans

• Resistència de la pell a la sortida del corrent

• Superfície de contacte

• Humitat de la pell

• Pressió de contacte

• Tipus de calçat

• Humitat del terreny
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Definicions de massa i terra

La massa és el conjunt de les
parts metàl·liques d’un aparell,

les quals, en condicions normals,
estan aïllades de les parts actives.

El terra designa la massa
conductora del terra en la qual

cada punt té –per convenció– un
potencial elèctric igual a zero.

Taula 2.4. Els valors de resistència del cos, expressats en ohms, en funció de l’estat en què es troba la
pell segons la norma CEI 479.

Estat de la pell valor de la resistència expressats en ohms (Ω)

Pell seca 1.500 Ω

Pell humida 1.000 Ω

Pell molla 650 Ω

Pell submergida 325 Ω

Altres factors del risc elèctric

També afectaran al risc elèctric, factors com: l’edat o sexe, les malalties i l’estat emocional.
Aquests poden afectar a les conseqüencies d’un accident o bé propiciar distraccions que
aumenten el risc.

2.2.3 Tipus de contactes elèctrics

Els contactes elèctrics es classifiquen en dos grans grups: els contactes
directes i els contactes indirectes.

El contacte elèctric directe és el contacte d’una persona amb parts actives dels
materials i els equips (figura 2.2), entenent com a parts actives els conductors i les
parts conductores en tensió en servei normal, i també hi inclourem el conductor
de neutre.

Figura 2.2. Contacte elèctric directe

Les maneres de protegir-vos d’un contacte elèctric directe són aïllar-vos amb una envolupant i
mitjançant obstacles que us privin d’acostar-vos als potencials, i fer servir elements de tall automàtic de

la instal·lació.

El contacte elèctric indirecte és el contacte d’una persona amb parts que
tenen tensió elèctrica, el qual es produeix com a conseqüència d’un defecte en
l’aïllament (figura 2.3).
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Figura 2.3. Contacte elèctric indirecte

Les maneres de protegir-vos d’un contacte elèctric indirecte són aïllar-vos amb una envolupant i
mitjançant obstacles que us privin d’acostar-vos als potencials, i fer servir interruptors diferencials.

Interruptor diferencial

Quan hi ha una fuita de corrent per una derivació a terra en l’equip o en el circuit a protegir,
els corrents d’entrada i de sortida de l’interruptor diferencial són diferents, i aleshores
s’acciona l’interruptor de desconnexió.

Les característiques que defineixen un interruptor diferencial són la intensitat nominal, el
nombre de pols i la sensibilitat, entesa com el llindar de corrent de fuita a partir del qual
es dispara la protecció.

Posem, per exemple, que In = 40 A i Id = 30 mA. Si circulen 30 amperes pel circuit tot va
bé, però en el moment en què hi ha una fuita de 35 mA, l’interruptor obre el circuit.

Efectes del pas de l’electricitat al cos i als materials. El pas de l’electricitat
té efectes tant sobre el cos humà com sobre els materials. Pel que fa als efectes
fisiològics de l’electricitat quan travessa el cos humà, els principals són:

• Aturada cardíaca, que es produeix en passar el corrent pel cor. Pot causar
la mort o tenir conseqüències irreversibles.

• Fibril·lació ventricular o falta de sincronització entre les contraccions
musculars del cor. El cor no pot retornar al ritme normal de manera
espontània. La fibril·lació pot aparèixer amb corrents baixos durant 160 ms
a 50 Hz, i és la causa principal de mort a conseqüència d’un xoc elèctric.

• Contracció muscular o contracció involuntària del múscul en una persona
que rep una descàrrega. Aquesta contracció impedeix que l’accidentat se
separi del conductor i perquè ho pugui fer cal tallar el corrent.

• Asfíxia, que es produeix quan es contrauen els músculs respiratoris.

• Cremades, les quals són produïdes pel calor que genera el pas del corrent
elèctric. Les cremades poden ser internes o externes.

• Pèrdua del coneixement, que és la pèrdua de la consciència o el sentit.

• Embòlia gasosa. El contacte amb una intensitat alta en el corrent continu
durant molt temps pot produir una electròlisi a la sang i causar l’aparició de
bombolles de gas.
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Consulteu la Guia tècnica
d’ús d’equips de protecció

individual en format PDF
en la secció “Annexos” del

web del mòdul.

Recordeu que el tema de
la secció i l’aïllament que

han de tenir els
conductors es veu en

l’apartat “Instal·lacions
d’enllumenat exterior”

d’aquesta unitat.

Pel que fa als efectes de l’electricitat als materials, s’ha de dir que el desgast
més gran dels materials, fins al punt que pot arribar a ocasionar un incendi,
amb els riscos que tot això comporta per a les persones, és el que prové de les
sobreintensitats i les sobretensions.

L’excés de corrent que provoquen les sobreintensitats es dóna per dues causes:

• Sobrecàrregues, que es produeixen quan un corrent superior al nominal
circula pel circuit, i tenen com a conseqüència un desgast dels aïllants per
escalfament.

• Curtcircuits, que es produeixen quan hi ha una connexió accidental entre
conductors actius, la qual dóna lloc a una intensitat molt elevada que
destrueix el circuit.

Les sobretensions, en canvi, es produeixen quan en el circuit hi ha una tensió
superior a la nominal. Hi ha dos tipus de sobretensions:

• Externes, que són produïdes per descàrregues atmosfèriques.

• Internes, que són produïdes per variacions de càrrega en la xarxa.

2.2.4 Mesures de seguretat i de protecció individual

Les mesures de seguretat i de protecció individual són les que s’han d’adoptar
per no prendre mal davant un possible accident de tipus elèctric. Però també cal
conèixer els materials, les màquines i les eines que fareu servir i examinar un seguit
d’equips de protecció individual que us poden ser d’utilitat, com també saber de
quina manera es fa un treball sense tensió.

2.2.5 Protecció del material davant del risc elèctric

Atès que les instal·lacions es desgasten perquè se’n fa un ús inadequat, perquè
es produeixen sobrecàrregues o bé perquè hi ha sobretensions, cal prendre una
sèrie de mesures en el disseny que permetin evitar-ho. Aquestes mesures són les
següents:

• Secció i aïllament reglamentaris dels conductors. Els conductors han
de tenir la secció adequada en funció de la caiguda de tensió en la línia
i l’escalfament dels conductors. Si bé, per raons d’ordre econòmic, la
secció dels conductors pot acabar essent la més petita possible, cal que
garanteixi que els cables no s’escalfin gaire i que la caiguda de tensió
compleixi amb el que estipula el reglament.
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• Aïllament dels receptors. Els receptors es classifiquen segons el seu
aïllament en classes que van de la 0 fins a la 3:

– Classe 0: aïllament normal sense presa de terra.

– Classe 1: aïllament normal amb presa de terra.

– Classe 2: doble aïllament sense presa de terra.

– Classe 3: receptors per connectar a circuits de molt baixa tensió, sense
circuits interns o externs que operin a diferents tensions.

• Protecció contra sobretensions. La instal·lació depèn de la probabilitat
de patir tempestes amb aparat elèctric i les seves conseqüències. De
proteccions contra sobretensions, n’hi ha de dos tipus:

– Internes, que consisteixen en protectors de sobretensions al quadre de
la instal·lació basats en varistors, que poden absorbir les sobretensions.

– Externes, que consisteixen en diferents tipus de parallamps.

• Grau de protecció d’envolupants. Les envolupants dels equips elèctrics
ofereixen protecció contra contactes elèctrics i protegeixen l’equip contra
agents ambientals sòlids, líquids i mecànics.

• Protecció contra sobrecorrents. Els interruptors automàtics tèrmics o
relés tèrmics combinats amb contactors ens protegeixen de sobrecàrregues.
Els interruptors automàtics magnètics o els fusibles ens protegeixen de curt-
circuits. Habitualment es munten interruptors automàtics magnetotèrmics.

2.2.6 Prevenció d’accidents amb màquines i eines elèctriques

El risc d’accidents augmenta quan s’empren motors o instruments portàtils. El
material aïllant d’aquests aparells està sotmès a un desgast més gran. Els filferros
conductors i els cables es danyen amb facilitat, i això pot provocar un curtcircuit.

Per evitar accidents deguts a l’electricitat mentre es treballa amb màquines
elèctriques, cal tenir en compte les mesures de prevenció i control següents:

• Les parts que transmeten corrent han d’estar aïllades correctament. Els
elements com les palanques i les rodes motrius han de ser d’un material
aïllant.

• El mànec de les eines de mà ha d’estar recobert per un material aïllant que
no ha de presentar desgast ni estar trencat.

• Les cobertes dels motors han d’anar proveïdes d’una descàrrega a terra.

• Les persones que treballen amb màquines elèctriques fixes han d’estar
parades sobre un material que sigui aïllant.

Vegeu la taula normativa
d’índexs de protecció IP i
IK en l’apartat
“Instal·lacions
d’enllumenat exterior”
d’aquesta unitat.
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• El terra ha d’estar sec, i així mateix la roba i les mans han d’estar seques i
sense suor. L’aigua és molt bona conductora de l’electricitat.

• També cal evitar l’ús de roba que porti sivelles o elements metàl·lics perquè
poden conduir l’electricitat i provocar un accident.

• El treballador ha de tenir a l’abast un interruptor d’emergència, el qual
també ha d’estar a l’abast dels altres treballadors.

• En cas d’accident s’ha d’interrompre el subministrament d’energia immedi-
atament, abans de donar els primers auxilis.

• Les instal·lacions elèctriques han de tenir fusibles o altres sistemes de
protecció per als casos en què hi ha canvis en el subministrament de corrent.

• Els filferros i els cables de les màquines han d’estar fixats a la paret.

• Els circuits han d’estar instal·lats correctament i cal evitar l’ús de connexi-
ons improvisades.

Les eines elèctriques de mà solen reemplaçar les eines convencionals. Com que
comporten un risc d’accident més alt, requereixen una capacitació millor per part
del treballador, el qual ha de tenir en compte a més a més les recomanacions
següents:

• Les eines elèctriques de mà han de tenir presa de terra.

• Cal utilitzar eines que estiguin ben aïllades, s’han de dur guants i calçat
aïllants (dielèctrics).

• Les connexions elèctriques s’han revisar molt bé abans de començar el
treball. Eviteu treballar en equips que tenen connexions improvisades, o
cables sense aïllant o deteriorats. Cal informar immediatament el supervisor
d’aquesta situació.

• Les extensions s’han d’estendre per complet, no s’han de deixar enrotllades
o formant bucles, poden generar un efecte de condensador.

• Cal evitar parar-se sobre el terra humit mentre es treballi amb eines elèctri-
ques. L’aigua és molt bona conductora de l’electricitat.

• Abans d’utilitzar una eina manual elèctrica, s’ha d’haver rebut formació per
fer-ne ús.

Pel que fa als equipaments de protecció individual (EPI), la taula 2.5 presenta els
elements principals que integren els equips de protecció individual per dur a terme
treballs en tensió, tot assenyalant-ne l’ús i l’aplicació.
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Taula 2.5. Equipaments de protecció individual

EPI Riscos dels quals
protegeix

S’han de fer servir
obligatòriament

Forma d’ús

Casc aïllant Protegeix el crani de
cops i caigudes,
projecció d’objectes i
contactes elèctrics

Treballs amb riscos per
al cap.
En instal·lacions de BT,
AT i maniobres.
En magatzems, càrrega
i descàrrega.
A diferents altures.

Cal ajustar el contorn al
perímetre del cap.
En altura cal ajustar la
cinta de la barbeta.

Guants aïllants Protegeixen les mans de
contactes amb la tensió.

Retirada i canvi de
fusibles.
Treballs en proximitat i
en intal·lacions de BT.

S’ha de comprovar
l’estanquitat.
No s’han d’usar mai sols.
S’ha d’utilitzar una talla
adequada.

Guants ignífugs Protegeixen les mans de
la possible fusió dels
guant aïllants en cas
d’arc elèctric.

Treballs en què es pot
produir un arc elèctric.

S’han d’usar per sota
dels guants aïllants.

Guants de protecció
mecànica

Protegeixen els guants
aïllants.

Treballs en BT en què es
poden malmetre els
guants aïllants de
cautxú.

S’han de portar per
sobre dels guants
aïllants de cautxú.

Calçat de seguretat Protegeix els peus de
riscos mecànics.

Classe 1: puntera de
seguretat, per a càrrega
i descàrrega.
Classe 2: amb plantilla
de seguretat per protegir
d’objectes punxants a
terra.
Classe 3: combinació de
les classes 1 i 2.

· Cal que encaixi bé al
peu.

Cinturó de seguretat Protegeix els
treballadors de caigudes
des de diferents altures.

Treballs que es fan a
més de 2 m d’altura de
terra o amb risc de
caiguda o despreniment.

S’ha d’ajustar al cos.
S’ha de fixar al lloc de
treball.
S’han de comprovar les
tanques.

Eines aïllades Protegeixen les mans
contra contactes amb la
tensió.

Totes les feines en
tensió de BT.

No s’han de fer marques
que en deteriorin
l’aïllament.
S’agafen pel mànec.

Roba de feina Protegeix de l’arc
elèctric.

Ha de protegir cames,
braços i tòrax.

Pantalla facial Protegeix el rostre de la
temperatura i la
projecció de partícules
de metall fos.

A altes temperatures.
On hi ha risc de
despendre’s partícules
de metall fos.

S’ha d’ajustar
l’adaptador al casc.
S’ha de baixar el visor.
S’han de fer servir
ulleres inactíniques.

Ulleres inactíniques Protegeixen els ulls de
l’enlluernament
ocasionat per
curtcircuits.

A llocs amb risc
d’enlluernament per
curtcircuit.

S’han d’ajustar a la cara.

Exemple d’equipament de protecció individual

En l’equip de protecció individual que es requereix per treballar en baixa tensió (per a la
col·locació i la retirada de la posada a terra) hi ha d’haver:

· Guants aïllants per a treballs en baixa tensió.

· Pantalla facial adequada a l’arc elèctric.

· Arnés o cinturó de seguretat, si escau.
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· Casc de seguretat aïllant.

· Guants de protecció contra riscos mecànics i l’arc elèctric.

Els treballadors han d’utilitzar, de manera complementària, roba i calçat de feina adequats.

2.2.7 Protecció contra contactes elèctrics directes i indirectes

Pel que fa a les mesures de protecció contra contactes elèctrics directes i
indirectes, els reglaments electrotècnics estableixen:

• els sistemes de protecció que tenen per finalitat impedir els efectes de les
sobreintensitats i sobretensions que, per causes diferents, es poden produir
en les instal·lacions;

• les condicions que han de complir les instal·lacions per evitar els contactes
directes i anul·lar els efectes dels indirectes, a l’efecte de garantir la seguretat
general.

En aquest sentit té el seu interès destacar aquí les instruccions tècniques comple-
mentàries del REBT, les quals tracten de la protecció contra sobreintensitats (ITC-
BT-22), contra sobretensions (ITC-BT-23) i contra contactes elèctrics directes i
indirectes (ITC-BT-24). Així els sistemes de protecció davant contactes elèctrics
directes i indirectes que preveu la ITC-BT-24 són:

• Protecció contra contactes elèctrics directes:

• Per recobriment de les parts actives

• Per mitjà de barreres o envolupants

• Per allunyament

• Mitjançant interruptors diferencials (complementària)

• Protecció contra contactes elèctrics indirectes:

• Per tall automàtic de la instal·lació

• Per ocupació d’equips de classe 2

• Per separació elèctrica de circuits

• Per connexió equipotencial local

Pel que fa al règim de revisió de les instal·lacions de baixa tensió, cal tenir en
compte els casos següents:

• La revisió, com a mínim anual, de les preses a terra s’ha de fer en l’època
en què el terreny està més sec, l’ha de dur a terme el personal tècnicament
competent i en el seu decurs s’han de reparar amb caràcter d’urgència els
defectes que hagin estat trobats (ITC-BT-18).
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• A més de la inspecció inicial, que s’ha de fer una vegada executades les
instal·lacions, les seves ampliacions o modificacions d’importància, i docu-
mentades prèviament davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma,
també s’ha de fer una inspecció periòdica cada cinc anys. En tots dos casos,
les inspeccions les ha de fer un “organisme de control” autoritzat, el qual
ha d’emetre un “certificat d’inspecció” (ITC-BT-05). Les instal·lacions que
han de complir aquesta normativa són:

• Les instal·lacions industrials que necessiten un projecte segons el que
estableix la ITC-BT-04, punt 3, amb una potència instal·lada superior a 100
kW.

• Els locals de concurrència pública

• Els locals amb risc d’incendi o d’explosió, de classe 1, excepte els garatges
de menys de vint-i-cinc places.

• Els locals molls amb potència instal·lada superior a 25 kW.

• Les piscines amb potència instal·lada superior a 10 kW.

• Els quiròfans i les sales d’intervenció quirúrgica.

• Les instal·lacions d’enllumenat exterior amb potència instal·lada superior
a 5 kW.

2.2.8 Metodologia dels treballs sense tensió

Les operacions i maniobres per deixar sense tensió una instal·lació, abans
d’iniciar el “treball sense tensió”, i la reposició de la tensió, un cop finalitzat,
les han de fer treballadors autoritzats que, en el cas d’instal·lacions d’alta
tensió, han de ser treballadors qualificats.

De l’annex II de la Guia tècnica sobre equips de protecció individual de l’INHST
us hem triat el procediment següent:

• Supressió de la tensió. Una vegada identificats la zona i els elements de la
instal·lació on s’ha de fer el treball, i llevat que hi hagi raons essencials
per fer-ho d’una altra manera, s’ha de seguir el procés que es descriu a
continuació i que es desenvolupa de manera seqüencial en cinc etapes:

1. Desconnectar.

2. Prevenir qualsevol possible realimentació.

3. Verificar l’absència de tensió.

4. Posar a terra i en curtcircuit.

5. Protegir enfront d’elements propers en tensió, si escau, i establir una
senyalització de seguretat per delimitar la zona de treball.
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En la secció “Annexos” del
web del mòdul 8 trobareu

la Guia tècnica de
senyalització de seguretat

i salut en el treball de la
Generalitat de Catalunya

en format PDF.

Fins que no s’han completat les cinc etapes no es pot autoritzar l’inici del treball
sense tensió i s’ha de considerar en tensió la part de la instal·lació afectada.

No obstant això, per establir la senyalització de seguretat indicada en la cinquena
etapa es pot considerar que a la instal·lació no hi ha tensió si s’han completat les
quatre etapes anteriors i no es poden envair zones de perill d’elements propers en
tensió.

2.2.9 Senyalització de seguretat

La senyalització de seguretat permet, amb uns símbols normalitzats, mostrar
missatges referents a la seguretat, per això és important conèixer-la bé.

Tot seguit trobareu els símbols reproduïts en la figura 2.4, figura 2.5, figura 2.6,
figura 2.7 i figura 2.8 tal com apareixen en la Guia tècnica de senyalització de
seguretat i salut en el treball que comenta el Reial decret 485/1997, de 14 d’abril.

Figura 2.4. Senyals d’advertència
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Figura 2.5. Senyals de prohibició

Figura 2.6. Senyals d’obligació

Figura 2.7. Senyals d’equips de lluita contra incendis
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En l’Agència de Residus de
Catalunya es pot consultar
tota la normativa europea,

estatal i catalana.

Figura 2.8. Senyal de salvament

2.3 Protecció ambiental

La gestió de residus, que està regulada per la normativa legal autonòmica, estatal
i europea, consisteix en la recollida, el transport, la valorització i l’eliminació
dels residus, inclosa la vigilància d’aquestes operacions, i també el manteniment
posterior al tancament dels abocadors, incloses les actuacions realitzades en
qualitat de negociant o d’agent.

Un residu és qualsevol substància o objecte que el seu posseïdor rebutja, té
la intenció de rebutjar, o té l’obligació de desprendre-se’n.

Compte!

No són residus:

• determinades aigües residuals (Directiva 91/271/CE).

• Subproductes animals no destinats al consum humà (RCE 1774/2002 i RCE 1069/2009)
excepte els destinats a la incineració o als abocadors, o els utilitzats en una planta de biogàs
o de compostatge.

• Els residus resultants de la prospecció, de l’extracció, del tractament o de l’emmagatzematge
de recursos minerals, com també de l’explotació de pedreres (RD 975/2009).

• Els sediments (no perillosos) reubicats a l’interior de les aigües superficials a efectes de gestió
de les aigües i de les vies navegables, de prevenció de les inundacions o de mitigació dels
efectes de les inundacions o les sequeres o de recuperació de terres.

Els residus es poden classificar segons el lloc on es generen en las classes
següents:
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• Residus domèstics. Els residus generats a les llars com a conseqüència
de les activitats domèstiques com ara residus de cuina, de poda, de paper i
cartró, de plàstics, de vidre, etc. També s’inclouen en aquesta categoria els
residus d’aparells elèctrics i electrònics, roba, piles, mobles i efectes que es
generen dins de les llars, i els residus i runes procedents d’obres menors de
construcció i reparació domiciliària.

• Residus comercials. Els residus generats per l’activitat pròpia del comerç,
a l’engròs i al detall, dels serveis de restauració i bars, de les oficines i dels
mercats municipals, com també en el sector de serveis. Tenen la categoria
de residus comercials, a l’efecte de la gestió, els residus que es generen en
la indústria de composició i naturalesa similar a la dels residus domèstics.

• Residus industrials. Els residus sòlids, líquids, i gasosos resultants dels
processos de fabricació, de transformació, d’utilització, de consum o de
neteja generats en les indústries.

Però els residus també es classifiquen segons la seva perillositat (Decret 1/2009):

• Residus especials. Els que, per normativa, són qualificats com a perillosos.

Residus perillosos

Es considera que un residu és perillós quan presenta una o diverses característiques
perilloses.

Són residus perillosos els explosius, els oxidants, les substàncies fàcilment inflamables i
les inflamables; els productes nocius, tòxics, corrosius, infecciosos, sensibilitzants.

També són residus perillosos les substàncies i productes cancerígens, els que són tòxics
per a la reproducció, els mutàgens; residus que emeten gasos tòxics o molt tòxics quan
entren en contacte amb l’aire, l’aigua o un àcid; i també els productes ecotòxics.

Finalment, són perillosos tots els residus susceptibles, després de ser eliminats, de donar
lloc a una altra substància que tingui qualsevol de les característiques enumerades més
amunt.

• Residus no especials. Residus qualificats com a no perillosos per la
normativa.

• Residus inerts. Residus no especials que no experimenten transformacions
físiques, químiques ni biològiques significatives. No són residus solubles ni
combustibles, ni reaccionen físicament ni químicament de cap altra manera,
ni són biodegradables, ni afecten negativament les altres matèries amb les
quals entren en contacte de manera que contaminin el medi o perjudiquin la
salut humana.

Abans d’avançar, val la pena repassar algunes definicions d’interès:

• Prevenció. Les mesures adoptades abans que una substància, material o
producte s’hagi convertit en residu, per reduir:
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– La quantitat de residus, fins i tot mitjançant la reutilització dels
productes o l’allargament de la seva vida útil.

– Els impactes adversos de la generació de residus en el medi ambient
i sobre la salut humana.

– El contingut de substàncies nocives en materials i productes.

• Productor de residus. Qualsevol persona física o jurídica l’activitat de
la qual produeixi residus (productor inicial de residus) o qualsevol persona
que efectuï operacions de tractament previ, de barreja o d’altre tipus que
ocasionin un canvi de naturalesa o de composició d’aquests residus.

• Posseïdor de residus. El productor de residus o la persona física o jurídica
que estigui en possessió de residus.

• Negociant. Tota persona física o jurídica que actuï per compte propi en la
compra i venda posterior de residus, inclosos els negociants que no prenguin
possessió física dels residus.

• Agent. Tota persona física o jurídica que organitza la valorització o
l’eliminació de residus per encàrrec de tercers, inclosos els agents que no
prenguin possessió física dels residus.

2.3.1 Classificació dels residus generats per a la retirada selectiva

Els tipus de residus que ens ocupen aquí són els que afecten les instal·lacions
elèctriques especials: els residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), els
policlorobifenils (PCB) i policloroterfenils (PCT), les piles a més d’altres acu-
muladors, els fluorescents i les làmpades de descàrrega.

Cada classe de residu causa un tipus de perjudici al medi ambient i
requereix un tractament diferent.

Residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE). En el programa comunitari
de política i actuació en matèria de medi ambient i desenvolupament sostenible de
l’any 1993, els residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) ja s’esmentaven
com uns dels fluxos de residus que s’havien de regular de manera prioritària per
aplicar principis de prevenció, valorització i eliminació segura.

Una vegada aprovades les directives europees 2002/95/CE i 2002/96/CE sobre
els RAEE i sobre la restricció d’utilitzar certes substàncies perilloses en la
fabricació d’aparells elèctrics i electrònics, l’Estat espanyol, mitjançant el Reial
decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió
dels seus residus, ha transposat totes dues directives al dret estatal.

Definicions d’interès extretes del Reial decret 208/2005

Aparells elèctrics i electrònics són aparells que per funcionar necessiten corrent elèctric
o camps electromagnètics, destinats a ser utilitzats amb una tensió nominal no superior a
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1.000 V en corrent altern i 1.500 V en corrent continu, i els aparells necessaris per generar,
transmetre i mesurar aquests corrents i camps.

Residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) són els aparells elèctrics i electrònics,
els materials, components, consumibles i subconjunts que els componen, procedents tant
de llars particulars com d’usos professionals, a partir del moment en què passen a ser
residus.

Productor d’aparells elèctrics i electrònics és qualsevol persona física o jurídica que, amb
independència de la tècnica de venda, fabriqui i vengui aparells elèctrics i electrònics amb
marques pròpies, posi en el mercat amb marques pròpies aparells fabricats per tercers i
els que importi de països tercers o els que hi exporti.

El distribuïdor que comercialitza aparells en els quals figura la marca del seu productor,
quan aquest no estigui donat d’alta en el Registre de l’Estat, es considera productor i és
responsable de les obligacions que com a tal fixa la normativa.

El Reial decret 208/2005, en el seu àmbit d’aplicació, exclou de l’aplicació
d’aquesta normativa els aparells elèctrics i electrònics següents:

• Els aparells que formin part d’un altre tipus d’aparell no inclòs en el seu
àmbit d’aplicació.

• Els aparells per a fins específicament militars, necessaris per a la seguretat
nacional.

• Els llums d’ús a les llars particulars.

• Les bombetes de fil incandescent.

• D’entre els aparells mèdics, els productes que hagin estat implantats i
infectats amb sang o altres contaminants biològics.

• Les eines industrials fixes de gran envergadura, instal·lades per professio-
nals.

El Comitè d’Adaptació Tècnica

Per als productes que no es poden classificar clarament en una de les deu categories que
preveu la normativa, hi ha el Comitè d’Adaptació Tècnica (TAC) per a les directives WEEE
i ROHS, format pels estats membres de la Unió Europea i en el qual participa el ministeri
espanyol de Medi Ambient. En aquest comitè es discuteix en quins casos certs productes
poden quedar fora del seu àmbit d’aplicació.

On s’han de portar els RAEE? Si es tracta de residus d’aparells elèctrics i
electrònics procedents de llars particulars, els heu de lliurar:

• als sistemes de recollida implantats pels fabricants;

• a la distribució, en el moment de la compra, si decidiu substituir l’aparell
per un de nou que sigui equivalent;

• als sistemes de recollida municipal que preveuen els diferents ens locals
(deixalleries, recollida de voluminosos, sistemes de porta a porta, etc.).

En cas que el RAEE tingui la consideració de no procedent de llars particulars,
s’han de preveure dos supòsits:
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ACRR

L’Associació de Ciutats i
Regions per al Reciclatge

(ACRR) consisteix en una xarxa
internacional de membres que

comparteixen el mateix objectiu
de promoure l’intercanvi

d’informació i d’experiències
sobre la gestió municipal dels
residus i en particular sobre la

prevenció en la font, el reciclatge
i la valorització.

• Si el producte s’ha adquirit després del 13 d’agost de 2005, s’ha d’utilitzar
el sistema de recollida selectiva que el fabricant hagi implantat, el qual s’ha
de fer càrrec dels costos de gestió.

• Si el producte és anterior al 13 d’agost de 2005, en cas que se substitueixi
per un de nou, el fabricant subministrador s’ha de fer càrrec de les despeses
de gestió de l’aparell retirat. Si no és substituït, l’usuari s’ha de fer càrrec
dels costos de gestió i pot lliurar l’equip al sistema implantat pel fabricant
o bé assumir-ne directament la gestió.

La taula 2.6 mostra els materials dels residus d’aparells elèctrics i electrònics
(RAEE) que comporten riscos mediambientals i per a la salut humana.

Taula 2.6. RAEE que poden comportar riscos mediambientals

Materials ignífugs
bromats

Cancerígens i
neurotòxics; poden
interferir en la funció
reproductora

Abocats de manera
incontrolada poden ser
solubles i en certa
mesura volàtils,
bioacumulatius i
persistents. Amb la
incineració es generen
dioxines i furans

22,99% plàstic que pot
contenir:
polibromats
additius
estabilitzadors

Cadmi Possibles efectes
irreversibles als ronyons;
provoca càncer o indueix
a la desmineralització
dels ossos

Bioacumulatiu,
persistent i tòxic per al
medi ambient

0,0094%
piles
emissor de fòsfor
carcassa
circuit imprès de la placa
mare i tub catòdic

Crom (VI) Provoca reaccions
al·lèrgiques, en contacte
amb la pell, és càustic i
genotòxic

Les cèl·lules
l’absorbeixen molt
fàcilment i té efectes
tòxics

0,0063%
decoració,
enduridor,
carcassa (acer)

Plom Possibles danys en el
sistema nerviós, endocrí
i cardiovascular, també
als ronyons

Acumulació a
l’ecosistema; efectes
tòxics a la flora, la fauna
i els microorganismes

6,30%
juntes de metall
escut antiradiació
tub catòdic
circuit imprès de la placa
mare

Níquel Pot afectar els sistemes
endocrí i immunològic,
la pell i els ulls

0,85%
estructura
magnetisme
carcassa (acer)
tub catòdic
circuit imprès de la placa
mare

Mercuri Possibles danys
cerebrals i impactes
acumulatius

Dissolt a l’aigua
s’acumula als
organismes vius

0,0022%
piles
interruptors
carcassa
circuit imprès de la placa
mare

Els policlorobifenils (PCB) i policloroterfenils (PCT) són compostos orgànics
policlorats que es feien servir com a refrigerant en equips elèctrics. La seva
utilització es va prohibir l’any 1985.

La regulació dels PCB i PCT

L’eliminació dels aparells que contenen aquests compostos està regulada per la Directiva
96/59/CE del Consell, transposada mitjançant el Reial decret 1378/1999, modificat pel Reial
decret 228/2006. Aquesta normativa estableix diverses obligacions com, per exemple:
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• Declarar la possessió i la descontaminació/eliminació d’aparells amb PCB, adjuntant la
documentació justificativa de les dades declarades.

• Informar de la seva previsió de destrucció o descontaminació.

• Etiquetar convenientment els aparells i els locals on es troben situats.

• Descontaminar o eliminar en les dates indicades, i en general abans de l’1 de gener de 2011,
els equips i el seu contingut que tinguin les característiques que han estat determinades per
la normativa.

Cal tenir en compte que un equip fabricat sense PCB ni PCT no està necessàriament
exempt de ser declarat, ja que els aparells que han estat objecte d’operacions de
manteniment poden estar contaminats. Per aquest motiu, cal inventariar els aparells que
han estat manipulats fins que es pot comprovar que aquesta contaminació no s’ha produït.

Genèricament, es consideren aparells que contenen PCB els que contenen o han
contingut PCB com, per exemple: els transformadors elèctrics, les resistències, els
inductors, els condensadors elèctrics, els engegadors, els equips amb fluids termo-
conductors i els equips subterranis de mines amb fluids hidràulics, i els recipients
que continguin quantitats residuals, sempre que no hagin estat descontaminats per
sota de 50 ppm en pes.

Es considera que un aparell conté PCB si per raons de fabricació, utilització
o manteniment es pot preveure aquesta circumstància, llevat que del seu
historial es dedueixi el contrari o s’acrediti que la seva concentració és
inferior a 50 ppm en pes de PCB.

Piles i altres acumuladors. Els usuaris o posseïdors de residus de piles i
acumuladors els han de lliurar als punts de recollida selectiva o dipositar-los als
contenidors que els fabricants posen a la seva disposició en diferents punts de fàcil
accés (centres comercials, botigues, mercats, deixalleries, etc.). El lliurament de
les piles usades ha de ser lliure de cost per als posseïdors.

De piles, se’n comercialitza una gamma molt àmplia. En general es poden clas-
sificar en primàries i secundàries. Les primaries, que són les piles pròpiament
dites, s’esgoten quan part de l’energia química que contenen ha passat a energia
elèctrica i baixa el voltatge. La càrrega de les piles primàries no es pot recuperar.
Les secundàries són els acumuladors o bateries, i en aquestes la transformació de
l’energia química és reversible i, per tant, es poden recarregar.

Segons, però, quina en sigui la composició, les piles es poden classificar en els
grups següents:

• Piles salines. Són les piles cilíndriques tradicionals. El zenc (Zn) i el
biòxid de manganès que contenen les piles salines reaccionen per produir
energia química que es transforma en energia elèctrica. Aquestes piles, que
es continuen utilitzant en llanternes i aparells domèstics, tenen una vida
relativament curta.

• Piles alcalines. Tot i utilitzar la mateixa reacció química que les anteriors,
poden emmagatzemar més quantitat d’energia química i normalment la seva
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Gestió de piles

Les adreces Internet dels SIG
autoritzats a Catalunya per a la

gestió de piles són:

• Ecopilas:
www.ecopilas.es

• European Recycling
Platform
www.erp-recycling.es

vida útil és més llarga. Per tant, estan substituint les piles salines en moltes
aplicacions.

• Piles botó. Són piles petites i en forma de botó. S’utilitzen en rellotges,
calculadores, aparells per a sords, etc. Les piles botó de mercuri i les de liti
són les més comunes.

• Acumuladors o bateries. Se’n fabriquen de diverses formes, mides i
composició. Les primeres que es van comercialitzar i que encara s’utilitzen
en aparells que requereixen una gran potència, com les màquines-eines,
són les de níquel-cadmi. Per a moltes aplicacions de menys potència, com
telèfons mòbils i càmeres fotogràfiques, se les està substituint per altres tipus
de bateries, com les de liti (Li). Aquestes no contenen cadmi, element que
és cancerigen, i es poden fer més petites mantenint la mateixa potència.

La taula 2.7 indica els codis europeus que permeten classificar els residus de piles
o acumuladors.

Taula 2.7. Codis de classificació dels residus de piles o acumuladors

Codi Descripció

160601* Acumuladors i bateries de plom.

160602* Acumuladors i bateries de níquel (Ni) - cadmi (Cd).

160603* Piles que contenen mercuri.

160604 Piles alcalines (excepte 160603).

160605 Altres piles i acumuladors.

200133* Bateries i acumuladors especificats en els codis
anteriors i bateries i acumuladors sense classificar
que contenen aquestes bateries.

200134 Bateries i acumuladors diferents dels especificats en
el codi 200133.

Font: Catàleg europeu de residus; l’asterisc (*) assenyala els residus que reben la classificació d’especials.

Per què s’han de tractar les piles?

Les piles i acumuladors contenen diversos metalls pesants en concentracions diferents.
Algunes piles i acumuladors són residus perillosos i, quan es barregen amb altres que no
ho són, confereixen a la barreja de piles caràcter especial.

Els tractaments específics de les piles i acumuladors permeten, d’una banda, recuperar
part dels metalls que contenen i reintroduir-los en el cicle productiu, i, d’altra banda, faciliten
la gestió de les instal·lacions de disposició del rebuig (abocadors i incineradors) a les quals
arribarien si no se separessin prèviament.

Per atendre les obligacions que estableix el Reial decret, els productors es poden
agrupar en els anomenats sistemes integrats de gestió (SIG), els quals han de ser
autoritzats per les comunitats autònomes. Els SIG autoritzats a Catalunya per a la
gestió de piles són els següents:
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• Fundación Ecopilas

• European Recycling Platform

Els fabricants i la gestió de les piles i acumuladors

A fi d’establir els mecanismes i les condicions perquè els fabricants –mitjançant els
sistemes integrats de gestió (SIG)– es facin càrrec de la gestió dels residus de piles i
acumuladors d’origen domèstic, el 26 de juliol de 2010 es va signar un conveni marc entre
l’Agència de Residus de Catalunya i els sistemes integrats de gestió (SIG) de residus de
piles i acumuladors, la Fundación Ecopilas i la European Recycling Platform España (ERP).

Fluorescents i làmpades de descàrrega. En les làmpades de descàrrega la llum
s’aconsegueix per l’excitació d’un gas sotmès a descàrregues elèctriques. El
seu ús permet que l’eficiència energètica sigui més alta que la de les làmpades
incandescents convencionals, però tenen l’inconvenient que, durant la fabricació,
s’utilitzen metalls pesants, els quals, un cop utilitzats els llums, esdevenen també
residus perillosos.

Els fluorescents, les làmpades de descàrrega més conegudes, contenen petites
quantitats de mercuri, i s’utilitzen fonamentalment en el comerç, en oficines i en
la indústria. Però també es fan servir sovint a la llar, per exemple, en lavabos i
cuines.

De fluorescents n’hi ha de moltes formes. Els més comuns són els fluorescents
rectes, però també n’hi ha de circulars, en forma de U, etc. Les làmpades de baix
consum no són altra cosa que tubs fluorescents més prims i compactes.

Les làmpades de descàrrega de vapor de mercuri i vapor de sodi a alta pressió
s’utilitzen per a l’enllumenat públic i en naus industrials.

Pel que fa a la codificació i classificació dels residus, un cop consumides,
les làmpades de descàrrega són residus codificats en el Catàleg europeu
de residus amb el codi 200121 com a residus perillosos.

Per què s’han de tractar les làmpades de descàrrega?

Les làmpades de descàrrega contenen mercuri en quantitats variables segons el tipus,
marca i any de fabricació.

Per tant, un cop s’han utilitzat i consumit, les làmpades s’han de recollir separadament
i tractar de manera específica a fi d’evitar la dispersió del mercuri en el medi ambient i
aprofitar d’aquesta manera els materials que les formen.

Els SIG autoritzats a Catalunya per a la gestió de les làmpades fluorescents i altres
làmpades de descàrrega són els següents:

• Asociació AMBILAMP

• Fundació ECOLUM

• Fundació ECOTIC

Les bombetes
incandescents no són
làmpades de descàrrega i
no contenen mercuri.

Gestió de làmpades

Les adreces d’Internet dels SIG
autoritzats a Catalunya per a la
gestió de làmpades de descàrrega
són:

• Associació
AMBILAMP:
www.ambilamp.es

• Fundació ECOLUM
www.ecolum.es

• Fundació ECOTIC
www.ecotic.es
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2.3.2 Normativa de protecció ambiental

La taula 2.8 recull una compilació de la normativa més rellevant en l’àmbit de la
protecció ambiental, la qual es desenvolupa a tres àmbits: català, estatal i europeu.

Taula 2.8. Recull de la normativa rellevant de protecció ambiental

Normativa rellevant de protecció ambiental

Àmbit Norma o llei Observacions

Catalunya Llei 20/2009, de 4 de desembre,
de prevenció i control ambiental
de les activitats.

Deroga: Llei 3/1998, de 27 de
febrer, de la intervenció integral
de l’Administració ambiental; Llei
1/1999, de 30 de març, de
modificació de la disposició
addicional quarta de la Llei 3/1998
d’IIAA. Correcció d’errades DOGC
5771, de 9 de desembre de 2010.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el text
refós de la llei reguladora dels
residus.

Deroga: Llei 6/1993, de 15 de
juliol, reguladora dels residus; Llei
11/2000, de 13 de novembre,
reguladora de la incineració de
residus; Llei 15/2003, de 13 de
juny, de modificació de la Llei
6/1993, de 15 de juliol, reguladora
dels residus, i Llei 9/2008, de 10
de juliol, de modificació de la Llei
6/1993, del 15 de juliol,
reguladora dels residus.

Espanya Llei 40/2010, de 29 de desembre,
d’emmagatzematge geològic de
diòxid de carboni.

Llei 6/2010, de 24 de març, de
modificació del text refós de la llei
d’avaluació d’impacte ambiental
de projectes, aprovat pel Reial
decret legislatiu 1/2008 (d’11 de
gener).

Modifica el Reial decret legislatiu
1/2008

Llei 25/2009, de 22 de desembre,
de modificació de diverses lleis
per a la seva adaptació a la Llei
sobre el lliure accés a les
activitats de serveis i el seu
exercici.

Modifica Llei 10/1998, de 21
d’abril, de residus.

Europa Directiva 2008/103/CE del
Parlament Europeu i del Consell
d’Europa, de 19 de novembre de
2008.

Modifica la Directiva 2006/66/CE,
relativa a les piles i acumuladors i
els residus de piles i acumuladors.

Directiva 2008/35/CE del
Parlament europeu i del Consell
d’Europa, d’11 de març de 2008.

Modifica la Directiva 2002/95/CE
sobre restriccions a la utilització
de determinades substàncies
perilloses en aparells elèctrics i
electrònics, respecte a les
competències d’execució
atribuïdes a la Comissió.

Directiva 2008/34/CE del
Parlament Europeu i del Consell
d’Europa, d’11 de març de 2008.

Modifica la Directiva 2002/96/CE
sobre residus d’aparells elèctrics i
electrònics (RAEE), respecte a les
competències d’execució
atribuïdes a la Comissió.
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Taula 2.8 (continuació)

Normativa rellevant de protecció ambiental

Directiva 2008/12/CE del
Parlament Europeu i del Consell
d’Europa, d’11 de març de 2008.

Modifica la Directiva 2006/66/CE
relativa a les piles i acumuladors i
als residus de piles i acumuladors,
respecte a les competències
d’execució atribuïdes a la
Comissió.

Directiva 2006/66/CE del
Parlament Europeu i del Consell
d’Europa, de 6 de setembre de
2006, relativa a les piles i
acumuladors i els residus de piles
i acumuladors.

Deroga la Directiva 91/157/CEE.
Modificada per la Directiva
2008/103/CE.

Directiva 2003/108/CE del
Parlament Europeu i del Consell
d’Europa, de 8 de desembre de
2003.

Modifica la Directiva 2002/96/CE
relativa als residus d’aparells
elèctrics i electrònics.

Directiva 96/59/CE del Consell
d’Europa, de 16 de setembre de
1996, relativa a l’eliminació dels
bifenils policlorats i els terfenils
policlorats (PCB-PCT).

Directiva 1999/31/CE del Consell
d’Europa, de 26 d’abril de 1999,
relativa a l’abocament dels
residus.

Directiva 91/689/CEE del Consell
d’Europa, de 12 de desembre de
1991, relativa als residus
perillosos.
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Introducció

La unitat “Instal·lacions elèctriques en locals de característiques especials” la
dedicarem a l’estudi de les prescripcions tècniques que han de complir algunes
de les instal·lacions elèctriques que per les seves condicions ambientals o per
les necessitats d’ús requereixen unes mesures de protecció i seguretat concretes.
Fruit de la publicació, l’any 2002, del reial decret en què es regulaven les
instal·lacions en baixa tensió a l’Estat espanyol, totes les instal·lacions elèctriques
que treballen en una tensió de servei inferior als 1.000 V en corrent altern han
de complir amb unes prescripcions tècniques determinades. Aquestes condicions
d’instal·lació estan descrites en un conjunt d’instruccions tècniques que detallen
les característiques pròpies de cada instal·lació.

Hi ha instruccions tècniques que marquen els criteris generals que s’han de complir
en cada instal·lació. El problema és que en aquestes instruccions s’haurien de
concretar les característiques especials de qualsevol instal·lació. En canvi, per
les característiques especials de funcionament o ambientals, hi ha una tipologia
d’instal·lació que no queda descrita de manera exhaustiva en les instruccions
tècniques esmentades.

El càlcul i la creació d’una instal·lació elèctrica requereix la utilització de nombro-
síssima informació tant de caràcter tècnic com de caràcter normatiu i legislatiu. La
combinació de tots aquests elements fa que la casuística de totes les instal·lacions
possibles sigui molt àmplia i, en conseqüència, hi hagi formes de comportament
molt diferents. Cal dotar-nos dels instruments necessaris per fixar tota aquesta
diversitat de situacions i evitar així que alguns dels riscos elèctrics o laborals del
muntatge restin sense prevenció.

El material de què disposem per concretar les mesures de prevenció en les
instal·lacions elèctriques especials són les instruccions tècniques complementàries
dedicades a situacions i muntatges reals. L’objectiu de la unitat és conèixer-les i
saber quines són les prescripcions específiques de cada tipus d’instal·lació.

La unitat “Instal·lacions elèctriques en locals de característiques especials” s’orde-
na en tres apartats diferents:

En l’apartat anomenat “Instal·lacions en locals de característiques especials”,
estudiarem les instal·lacions especials de característiques ambientals segons es
determina en la ITC-BT-30.

En l’apartat anomenat “Instal·lacions elèctriques amb finalitats o ubicacions espe-
cials”, estudiarem altres instal·lacions especials bé per les seves característiques
ambientals, com són les corresponents a les piscines i els banys de peus, o bé per
les condicions particulars d’ús, com els establiments hortícoles, les instal·lacions
provisionals d’obres o de fires i estands, i les instal·lacions d’electrificació de
tanques. Les instruccions corresponents al segon apartat són les ITC-BT-31, ITC-
BT-32, ITC-BT-33, ITC-BT-34, ITC-BT-35 i ITC-BT-39.
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En l’apartat anomenat “Altres tipus d’instal·lacions elèctriques especials”, estu-
diarem les instal·lacions elèctriques en mobles, parcs de caravanes, marines i
locals que contenen escalfadors de sauna. El contingut d’aquestes prescripcions
es correspon a les ITC-41, ITC-BT-42, ITC-BT-49 i ITC-BT-50.

Per al seguiment correcte de la unitat és recomanable un bon coneixement del
Reglament pel que respecta a les instal·lacions elèctriques d’interior, ja que la
unitat que ens afecta no deixa de ser un conjunt de concrecions dels aspectes més
genèrics que s’han tractat en el mòdul 2.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne:

1. Munta una instal·lació elèctrica petita d’un local de característiques especi-
als interpretant la documentació tècnica i aplicant el REBT.

• Interpreta el projecte de la instal·lació identificant els elements que la
componen i les seves característiques amb la representació simbòlica
en els esquemes i l’emplaçament en els plànols.

• Selecciona, de catàlegs comercials, els materials, equips i dispositius
que configuren la instal·lació a partir de les especificacions del projec-
te.

• Identifica els requeriments del projecte en relació amb la qualitat i la
seguretat en les operacions de muntatge de la instal·lació.

• Organitza les diferents fases del muntatge.

• Replanteja una instal·lació petita d’un local de característiques especi-
als, seguint la documentació tècnica.

• Fa un ús adequat del material, equips i eines.

• Comprova la funcionalitat de la instal·lació.

• Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de
seguretat enfront el risc elèctric) i de protecció ambiental.

• Demostra un coneixement suficient de la reglamentació aplicable a les
instal·lacions en locals de característiques especials.

2. Munta instal·lacions elèctriques amb finalitats o en ubicacions especials
aplicant el REBT.

• Interpreta les especificacions del client i relaciona la tipologia de la
instal·lació amb la normativa a aplicar.

• Calcula els paràmetres necessaris per dimensionar la instal·lació (con-
ductors, dispositius de seccionament, si escau, i de protecció, entre
d’altres), utilitzant les lleis i regles del càlcul electrotècnic.

• Determina els sistemes d’instal·lació a utilitzar.

• Selecciona, de catàlegs comercials, els materials, equips i dispositius
que configuren la instal·lació, tenint en compte els càlculs que s’han
fet i les característiques de la instal·lació.

• Aplica la normativa i reglamentació vigents.

• Dibuixa, manualment o amb suport informàtic, l’esquema unifilar de
la instal·lació utilitzant simbologia normalitzada, i un croquis o plànol
amb la ubicació en planta de cada element de la instal·lació i el traçat
d’aquesta.
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• Organitza les diferents fases del muntatge.

• Du a terme les operacions mecàniques i elèctriques necessàries per al
muntatge de la instal·lació (provisional d’obres, part de la instal·lació a
escala d’un estand o d’una piscina, entre d’altres possibilitats) d’acord
amb la documentació tècnica, les instruccions dels fabricants i les
prescripcions del REBT.

• Comprova la funcionalitat de la instal·lació.

• Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de
seguretat enfront el risc elèctric) i de protecció ambiental.

• Demostra un coneixement suficient de la reglamentació aplicable a les
instal·lacions elèctriques amb finalitats i en ubicacions especials.
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1. Instal·lacions en locals de característiques especials

El Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT) és la normativa d’àmbit
estatal que regula les instal·lacions de baixa tensió. Es tracta d’un reial decret que
consta vint-i-nou articles en els quals es relacionen els elements principals que
integren les instal·lacions de baixa tensió i es vertebren els eixos principals que
les han de regular. El REBT és un text breu, d’unes quatre o cinc pàgines que
tracta de generalitats i no especifica aspectes concrets de cap tipus d’instal·lació.
El desenvolupament detallat de tota la casuística relativa a cadascuna de les
particularitats de les instal·lacions de baixa tensió es du a terme mitjançant
instruccions tècniques complementàries (ITC), les quals formen un conjunt de
cinquanta-una prescripcions detallades i aplicables a gairebé qualsevol instal·lació
elèctrica.

Les ITC

El conjunt de les instruccions tècniques complementàries afecta aspectes diferenciats
de les instal·lacions, des de la definició del lèxic que s’ha d’utilitzar, passant per les
normes UNE de referència i les característiques genèriques aplicables a la majoria de les
instal·lacions elèctriques.

Les ITC són documents tècnics d’aplicació específica en instal·lacions concretes, de
manera que allò que pot servir per a un cert tipus d’instal·lacions, no serà pertinent en
d’altres.

Hi ha, però, tipologies d’instal·lacions que, per les seves característiques
massa particulars, necessiten una aplicació més individualitzada del
reglament. Es tracta de les instal·lacions especials i són models
d’instal·lació en els quals apareixen elements externs que cal tractar amb
cura i que sobrepassen els criteris generals que s’estableixen en d’altres
instruccions.

Un cas d’instal·lacions especials són les instal·lacions sotmeses a humitats
elevades o instal·lacions tan particulars com poden ser les que doten d’electricitat
les tanques d’on pastura el bestiar. En situacions com les esmentades, el REBT en
la forma de les instruccions especials regula les característiques de la instal·lació
que han de protegir tant els aparells com les persones afectades.

“S’han d’establir prescripcions especials a les instruccions tècniques complementàries
corresponents, basant-se en les condicions particulars que presenten els anomenats locals
de característiques especials, com ara els locals i emplaçaments mullats o en què hi
hagi una atmosfera humida, gasos o pols de matèries no inflamables o combustibles,
temperatures molt elevades o molt baixes [...] i en general, totes aquelles on sigui
necessari mantenir instal·lacions elèctriques en circumstàncies diferents de les que es
poden considerar com de risc normal, per fer servir l’energia elèctrica en baixa tensió.”

Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT), article 11.
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L’organització d’aquestes instruccions especials segueix un guió semblant. En
primer lloc, es tracta d’establir quin serà l’objecte concret de la ITC. Caldrà,
doncs, determinar les condicions particulars de la instal·lació i establir-ne els
paràmetres determinants. Un cop limitat l’àmbit d’aplicació, l’estructura que se
seguirà detallarà i especificarà el contingut d’altres instruccions de caràcter més
general. Concretament, es farà referència sovint a les instruccions següents, com a
marc més general que cal adaptar a les especificitats particulars de cada instal·lació
especial.

Les instruccions tècniques complementàries que ens interessen aquí són aques-
tes:

• ITC-BT-21. Instal·lacions interiors o receptores. Tubs i canals protectors

• ITC-BT-24. Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra els
contactes directes i indirectes

• ITC-BT-27. Instal·lacions interiors en habitatges locals que contenen una
banyera o dutxa

• ITC-BT-28. Instal·lacions en locals de concurrència pública

• ITC-BT-29. Prescripcions particulars per a les instal·lacions elèctriques
dels locals amb risc d’incendi o d’explosió

1.1 Descripció i comprensió dels elements que fan especial una
instal·lació

A l’hora de tractar de les instruccions tècniques especials, cal basar-se en una
sistemàtica que, en funció de quines siguin les característiques que facin “especial”
la instal·lació es podrà veure lleugerament modificada. Els passos a seguir, però,
seran els següents:

• Definició i camp d’aplicació (qui). En primer lloc, cal establir quin
ha de ser l’àmbit d’aplicació de la instrucció tècnica complementària, i
cal definir-lo amb la màxima determinació possible. Aquest primer punt
servirà aleshores per concretar els aspectes més genèrics del Reglament en
la seva aplicació més pràctica en el detall de cadascuna de les instal·lacions
i, d’aquesta manera, esdevindrà el document d’identitat de la instal·lació
electrotècnica.

• Característiques especials de la instal·lació (què). Un cop determinat
l’àmbit d’aplicació, cal passar a descriure quines són les característiques
que fan especial la instal·lació, és a dir, descobrir per quina raó el Regla-
ment ha hagut de reservar una instrucció particular per a una determinada
tipologia d’instal·lacions i no n’ha pogut aprofitar alguna de ja existent i de
caire més generalista.
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Característiques especials: elements ambientals i constitutius

En les característiques especials d’una instal·lació es poden trobar elements
ambientals, com ara la humitat, la temperatura o la pols, i elements constitutius com
són les característiques d’un parc de caravanes o d’un port de vaixells.

• Afectació de les característiques especials a la instal·lació (per què).
A continuació cal observar de quina manera afectaran les característiques
especials a les condicions de la instal·lació. Es tracta d’un apartat que
s’allunya una mica dels continguts del reglament, ja que allò que aquí
se cerca és entendre el per què de les prescripcions particulars de cada
instrucció. Segons quines siguin les especificitats de la instal·lació, s’ha de
mirar d’entendre quines interferències generaran en una instal·lació comuna
i quins efectes tindran aquestes pertorbacions.

Efectes de les característiques ambientals i constructives

En el cas de les característiques ambientals, els efectes que produiran seran de
degradació i desgast dels materials, un fet que us ha de dur a triar un reforç addicional
a l’hora de fer-ne la selecció.

La humitat i l’aigua afectaran de manera evident l’oxidació dels elements metàl·lics. I, d’altra
banda, condicions particulars en l’ús de les instal·lacions, com poden ser la presència de
bestiar en el cas dels locals dedicats a activitats ramaderes, us han de dur a determinar
quines de les mesures de protecció contra els contactes directes hi són aplicables i quines
altres no.

• Determinació de les instal·lacions electrotècniques (com). Aquest serà
l’apartat més tècnic de tots. Un cop reunits tots els elements que integraran
el conjunt de la instal·lació, i una vegada coneguts els seus efectes, arriba
l’hora de determinar quina estratègia cal seguir per protegir les persones
que, com a usuàries o com a visitants, poden tenir un accés voluntari, o no,
a les instal·lacions, com també per evitar el deteriorament o la destrucció
dels elements i aparells. Per fer-ho, cal prendre com a punt de partida el
coneixement previ que l’instal·lador té de les prescripcions que regeixen
les instal·lacions en general mitjançant les instruccions tècniques esmen-
tades. Dins de cada tipologia d’instal·lació, cal detallar les prescripcions
particulars de tots o de cadascun dels elements –canalitzacions, cables,
conductors, aparellatge i elements de protecció– que integren qualsevol
instal·lació elèctrica.

1.2 Elements constituents de les instal·lacions electrotècniques
especials

Els elements que integren qualsevol instal·lació elèctrica són, en termes generals,
quatre:

• Elements de protecció
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• Canalitzacions

• Conductors

• Aparellatge

D’acord amb aquest plantejament, l’aplicació de les prescripcions concretes per
a cadascuna de les instal·lacions especials que es descriuen en aquesta unitat
es basarà en la determinació de les característiques tècniques d’aquests quatre
elements.

1.2.1 Mesures de protecció contra els xocs elèctrics

La ITC-BT-24 determina quines són les formes de protecció contra els contactes
directes i indirectes que el Reglament accepta. El conjunt de mesures és
exhaustiu i en determinades instal·lacions algunes d’aquestes formes són més
recomanables que no d’altres i, en certs casos, n’hi ha que no són admeses com a
vàlides.

En els casos en què calgui i sigui necessària una ordenació sistemàtica dels
requeriments referits a la ITC-BT-24 com a admesos, el contingut de l’apartat
el trobareu compilat en una taula resum que us servirà per visualitzar de manera
ràpida i clara aquesta informació.

1.2.2 Canalitzacions

Les característiques, els tipus i els models concrets de canals i cables que es poden
utilitzar tot considerant les condicions ambientals i de l’ús de la instal·lació les
trobareu seguint les prescripcions bàsiques de la ITC-BT-21 com a document
marc, el qual conté les característiques mínimes dels tubs en funció del tipus
d’instal·lació.

1.2.3 Cables

També cal seleccionar els tipus de cables que suporten millor les condicions d’ús
i les condicions mediambientals de l’entorn natural de la instal·lació. Per fer-ho,
és necessari conèixer com es caracteritzen els cables i quin codi es fa servir per
harmonitzar-los. De retruc, també cal saber quins són els cables que, amb aquestes
prestacions determinades, ofereix el mercat.

Pel que fa a la constitució dels cables, els elements bàsics que els constitueixen
són els següents:
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• Conductor o ànima del cable. Es tracta de l’element que transporta
l’energia elèctrica, i a través del qual circula el corrent elèctric que ha de
formar part del circuit de la instal·lació. Està fet de materials metàl·lics
conductors, principalment coure i alumini, ja que aquests metalls presenten
una baixa resistivitat. Des del nostre punt de vista, l’interès principal que
presenta el conductor està determinat per la seva disposició i facilitat per
circular per les canals o els tubs de la instal·lació. Per aquesta raó cal
distingir entre conductors rígids i conductors flexibles.

• Aïllament o element plàstic que recobreix el conductor i que té com a
missió confinar el camp elèctric, entre el conductor i el blindatge, igualar
esforços de voltatge dins de l’aïllament tot minimitzant descàrregues
parcials, protegir millor el cable contra potencials induïts i limitar les
interferències electromagnètiques o electrostàtiques. Per tant, es tracta
d’un element que influeix sobretot en els aspectes electromagnètics de la
instal·lació. Atès que el Reglament electrotècnic no preveu els efectes dels
camps a les instal·lacions, l’aïllament no és especialment interessant des del
punt de vista de la protecció contra els elements ambientals o les condicions
d’ús de les instal·lacions.

• Cobertura o capa final de plàstic que es diposita per sobre de l’aïllament
i que és la encarregada de protegir el cable gràcies a la seva resistència a
l’escalfament, l’envelliment degut a la variació de les temperatures, la resis-
tència a l’ozó i l’efecte de corona com també la resistència a la contaminació.
Aquest és, finalment, l’element clau per determinar la capacitat d’un cable
determinat per treballar en unes condicions ambientals o d’ús concretes. Els
materials més emprats en la seva fabricació són el policlorur de vinil (PVC),
la goma, el cautxú, el niló i el polietilè. A partir de les característiques de
cada plàstic es poden determinar les prestacions dels cables.

Codificació dels cables i tipus de cobertura. D’un cable també interessa
conèixer altres característiques com són, per exemple, el nombre de conductors
que hostatja al seu interior, la secció d’aquests conductors o altres característiques
més específiques com poden ser, per exemple, si està recobert, o no, d’una malla
metàl·lica que actua com a blindatge electromagnètic.

Tota aquesta informació ens arriba per mitjà de la interpretació dels codis que
caracteritzen els cables, la qual està regida per una sèrie de normes que trobareu
resumides en la taula 1.2.

Els cables es poden classificar atenent a molts i diversos factors, i primer cal
classificar-los segons la tensió assignada. El Reglament electrotècnic (REBT)
estableix com a baixa tensió qualsevol valor de corrent altern igual o inferior a
1.000 V. En conseqüència, en l’àmbit de la baixa tensió, la classificació dels cables
segons la tensió assignada queda limitada a només dos grups:

• cables d’una tensió assignada de fins a 750 V

• cables d’una tensió assignada de 0,6/1 kV
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Codis harmonitzats i codis particulars

La norma UNE 20434 especifica les referències amb què els fabricants han d’identificar els
conductors aïllats de tensió fins a 450/750 V. Recordeu que els cables de tensió assignada
superior, és a dir, els cables a una tensió assignada de 0,6/1 kV, si bé es troben regulats per
la norma UNE 21153, no estan harmonitzats, i, per tant, cada fabricant els pot denominar
d’acord amb el seu propi sistema particular.

Tanmateix, el codi que s’utilitza per al material de l’aïllament i de la cobertura és força
respectat pels fabricants, de manera que, sortosament, només us cal localitzar-lo en
l’interior de la cadena de codificació, una cosa relativament senzilla atès el caràcter breu
de la informació que aporten aquestes referències.

La manera de distingir si una nomenclatura pertany o no a un cable de tensió assignada
inferior a 750 V o, dit amb altres paraules, si la denominació del cable es troba harmonitzada
o no, consisteix a fixar-se en la primera lletra del codi: els cables amb denominació
harmonitzada comencen la cadena amb la lletra H. Si no és així, aleshores es tracta de
cables de tensió assignada 0,6/1 kV.

El fet d’utilitzar aquest criteri en la tria dels cables respon a una realitat molt senzilla. El
sistema de codificació dels cables amb tensió assignada fins a 750 V es troba harmonitzat
i és comú a tota la Unió Europea. En canvi, els cables de tensió assignada 0,6/1 kV no
responen al mateix sistema de codificació.

No és tracta, aquí, de descriure abastament el sistema de codificació dels cables,
sinó d’establir simplement els mecanismes i dotar-vos de les eines necessàries
perquè pugueu seleccionar els cables que compliran els requeriments específics
que el Reglament prescriu per a les diferents instal·lacions especials o amb
finalitats especials.

Així doncs, d’entre tota la informació que s’obté per mitjà de la codificació, només
ens fixarem en els elements que són rellevants per a aquest propòsit. De fet, de la
constitució dels cables, l’element que més ens interessa ara és la cobertura per,
així, mirar d’extreure de la codificació els elements que poden oferir informació
sobre quina és la cobertura que protegeix el cable. En la taula 1.1 trobareu els
codis dels materials que es poden fer servir com a cobertura dels cables.

Taula 1.1. Codificació dels diferents materials plàstics que es poden utilitzar en la cobertura dels cables.

Referència Significat

R Goma natural

S Silicona

V Policlorur de vinil (PVC)

V2 Mescla de PVC (servei 90 °C)

V3 Mescla de PVC (servei de baixa temperatura)

V4 PVC reticulat (resistent a l’oli)

Hi ha una característica dels cables que serà especialment rellevant i és la resposta
del cable, i en concret de la seva cobertura, davant el foc. Segons el comportament
que tenen davant el foc, es poden distingir aquests tres tipus diferents de cables:

• Cables no propagadors de la flama. Són els cables que instal·lats
individualment no propaguen el foc al llarg de la instal·lació, ja que són
autoextingibles quan la flama que els afecta es retira o s’apaga. (Per designar-
los es fa servir la lletra S).
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• Cables no propagadors de l’incendi. Són els cables que no propaguen
el foc al llarg de la instal·lació, ni tan sols quan aquesta consta d’un gran
nombre de cables, ja que són autoextingibles quan la flama que els afecta es
retira o s’apaga. (Per designar-los es fan servir les lletres AS).

• Cables resistents al foc. Són els cables que, a més de no propagar el
foc al llarg de la instal·lació, mantenen el servei durant i després d’un foc
prolongat, tot i que, mentre el foc dura, els materials orgànics del cable a la
zona afectada es destrueixin. (Per designar-los es fan servir les lletres i el
símbol AS+).

La taula 1.2 resumeix la codificació de la resposta dels materials plàstics que
formen la cobertura dels cables davant del foc.
Taula 1.2. Codificació dels diferents materials plàstics que es poden utilitzar en la cobertura dels cables.

Referència Significat

S Cables no propagadors de la flama

AS Cables no propagadors de l’incendi

AS + Cables resistents al foc

1.2.4 Aparellatge

Els aparells que formen part de la instal·lació, és a dir, els quadres de distribució,
les bases de presa de corrent, els aparells de protecció i maniobra, les caixes de
distribució, etc., són el que s’anomena l’aparellatge.

El paràmetre que ha de servir per avaluar i escollir la bondat i la
funcionalitat dels aparells per a una determinada instal·lació és l’índex de
protecció, també conegut com a índex IP.

L’index IP sempre el trobareu format per dos nombres o xifres característiques
a continuació de les lletres. La primera xifra indica la capacitat de penetració
que té el recinte que voleu caracteritzar contra els cossos estranys. Es tracta de
saber si algun objecte no desitjat es pot introduir al recinte. La segona xifra
característica us indica la capacitat del recinte de resistir davant l’efecte que pugui
produir l’aigua en el seu contingut.

Compte!

Les dues xifres característiques són independents. Si només us n’interessa una de les
dues, és a dir, si, per exemple, només voleu caracteritzar el comportament del recinte
respecte a l’aigua o respecte als cossos estranys, heu de posar una creu (X) en l’espai
corresponent al dígit que no volem considerar.

L’índex IP de protecció contra els efectes de l’aigua és una xifra que va del 0 al
8. Si un recinte no té cap protecció contra l’aigua, es diu que té un index IPX0.
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En canvi, si és capaç de restar submergit dins l’aigua durant un període de temps
prolongat, es diu que té un index IPX8. Entremig hi ha els valors dels diferents
nivells de protecció.

En la taula 1.3 es detalla el significat de cadascuna de les dues xifres caracte-
rístiques segons si es refereix a les partícules sòlides o a la protecció davant la
penetració de l’aigua.

Taula 1.3. Significat de les xifres característiques del codi IP

Xifra 1a xifra
protecció contra
contacte amb
cossos estranys

Simbologia
assaig

2a xifra
protecció contra
l’aigua

Simbologia
assaig

0 Sense protecció Sense protecció

1 Protecció contra
cossos estranys
sòlids Ø ≥ 50 mm

Protecció contra
degoteig vertical
d’aigua

2 Protecció contra
cossos estranys
sòlids Ø ≥ 12 mm

Protecció contra
esquitxos laterals
d’aigua (inclinació
de 15° des de dalt)

3 Protecció contra
cossos estranys
sòlids Ø ≥ 2,5 mm

Protecció contra
esquitxos de
costat en una
inclinació de fins a
60° des de dalt

4 Protecció contra
cossos estranys
sòlids Ø ≥ 1 mm

Protecció contra
esquitxos d’aigua
des de qualsevol
direcció

5 Protegit contra la
pols

Protecció contra
ràfegues d’aigua

6 Estanc a la pols Protecció contra
una ràfega potent
d’aigua
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Taula 1.3 (continuació)

Xifra 1a xifra
protecció contra
contacte amb
cossos estranys

Simbologia
assaig

2a xifra
protecció contra
l’aigua

Simbologia
assaig

7 Protecció contra
immersió
esporàdica en
aigua

8 Protecció contra
immersió
permanent en
aigua; cal establir
les condicions de
comprovació,
especialment
respecte a
l’aplicació de
netejadors a alta
pressió

9 En neteja a alta
pressió IPX9
segons la
DIN4005

Tot i que el marcatge del grau de protecció IP en els embolcalls acostuma a
adoptar la forma de les mateixes xifres, per exemple IP54, de vegades les xifres
característiques es poden substituir per símbols tal com ho indica la taula 1.4.

Taula 1.4. Símbols utilitzats normalment per als graus de protecció

Primera xifra

IP5X Malla sense requadres

IP6X Malla amb requadres

Segona xifra

IPX1 Una gota

IPX3 Una gota dins un quadrat

IPX4 Una gota dins un triangle
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Trobareu enllaços amb
diferents catàlegs de

fabricants en les activitats
finals del web d’aquesta

unitat i també referències
dels principals

distribuïdors de material
elèctric en la bibliografia

de la unitat.

Taula 1.4 (continuació)

Primera xifra

IPX5 Dues gotes, cadascuna dins un
triangle

IPX7 Dues gotes

IPX8 Dues gotes seguides d’una
indicació de la profunditat màxima
d’immersió expressada en metres

1.2.5 Selecció del material

La selecció del material, l’heu de fer a partir dels resultats obtinguts prèviament
en els càlculs tècnics i en les prescripcions que dicta la instrucció tècnica pertinent.
Per a fer-ho, però, prèviament cal adaptar els resultats teòrics a allò que el mercat
ofereix.

Els catàlegs comercials i tria de fabricants

El material de què es pot disposar el podeu trobar en els catàlegs comercials. En
l’actualitat, la majoria dels fabricants presenten informació extensa i completa de tots els
seus productes per mitjà de la Xarxa, un fet que facilita en gran mesura la consulta.

El procés de selecció del material, per tant, passa per una tria inicial dels fabricants
que puguin subministrar els elements que us fan falta.

El procés de tria és molt important per obtenir un muntatge de qualitat al final del
procés. Les característiques tècniques resultants dels càlculs previs no completen
mai la descripció exhaustiva del producte. Els processos de manufactura industrial
per a la fabricació dels productes de cada proveïdor poden variar enormement i
dos cables de la mateixa referència poden tenir, a la pràctica, un comportament
molt diferent.

No hi ha cap regla d’or per a la tria de proveïdors ni es disposa de cap registre o
índex homologat i reconegut que classifiqui i puntuï els nivells de qualitat de les
empreses. Una ajuda en el procés de tria es troba en la norma ISO 9000.

La norma ISO 9000 és una norma de qualitat que atorga el reconeixement
a les empreses que segueixen en els seus processos les pautes corresponents
a l’assegurament de la qualitat.

Indicadors de qualitat

Hi ha molts nivells diferents de compliment de la ISO 9000, els quals garanteixen diferents
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graus de satisfacció dels clients. En qualsevol cas, el simple compliment de la norma ja és
per si mateix un bon indicador de la capacitat de l’empresa de fer productes de qualitat.

L’indicador principal, però, és la satisfacció que el client assoleix i que depèn de les
experiències que té amb cada proveïdor diferent, a partir de les expectatives que inicialment
s’havia plantejat.

Tot i això, aspectes com l’estudi de la fiabilitat de la producció, els assajos de
laboratori o les capacitats dels processos, entre molts d’altres, són factors que
ajuden a diferenciar els millors fabricants entre la llista de tots els disponibles.

1.2.6 Prevenció de riscos laborals

Les mesures de protecció contra els riscos laborals són una part
indestriable del Reglament electrotècnic de baixa tensió i les seves
aplicacions més pràctiques per mitjà de les diferents instruccions tècniques
complementàries.

El marc legislatiu

El reglament legislatiu marc pel que fa a la prevenció de riscos laborals és la Llei 31/1995
de prevenció de riscos laborals, que adapta al dret espanyol la Directiva comunitària
89/391/CEE, relativa a l’aplicació de mesures per promoure la millora de la seguretat i
salut dels treballadors, alhora que incorpora, parcialment, disposicions d’altres directives.

Pel que fa a la concreció de la llei en els aspectes de la seguretat elèctrica, el Reial decret
614/2001 estableix les disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels
treballadors davant del risc elèctric.

El Reial decret 614/2001 classifica els riscos elèctrics en tres grans grups:

• Riscos elèctrics per contacte directe

• Riscos elèctrics per contacte indirecte

• Riscos elèctrics per encebament de l’arc elèctric.

La ITC-BT-24

La instrucció ITC-BT-24 dedica tot el seu contingut a descriure quines han de ser les
mesures de protecció contra els contactes directes i indirectes. I les instruccions tècniques
de les instal·lacions especials o d’ús especial, al seu torn, perfilen i concreten quines de les
mesures exposades en la ITC-BT-24 són aplicables o recomanables.

En conseqüència, la prevenció dels riscos laborals pel que fa als riscos elèctrics queda
perfectament determinada amb l’aplicació de tot allò que dicta el reglament.

Un aspecte, en certa mesura força diferent, és la prevenció dels riscos laborals en
els processos d’execució del muntatge de les instal·lacions elèctriques especials.
En aquest cas, cal circumscriure les mesures de prevenció a les actuacions
concretes de cada instal·lació, en particular en funció de les condicions en què
es duen a terme.
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En tot cas, cal analitzar, de manera individualitzada, les mesures concretes, la qual
cosa és un dels objectius d’aquest apartat.

1.3 Representació unifilar de les instal·lacions elèctriques especials

La documentació que cal entregar per a la tramitació de les instal·lacions
elèctriques en l’administració competent requereix incloure la representació de
l’esquema elèctric unifilar del circuit.

L’esquema unifilar és un esquema topogràfic que representa tots els
elements d’una instal·lació i els situa en la seva ubicació específica dins del
local on es du a terme el muntatge.

La taula 1.5 presenta la simbologia de la representació unifilar, la qual és diferent
de la simbologia més coneguda dels esquemes funcionals.

Taula 1.5. Simbologia unifilar de les instal·lacions elèctriques especials

Elements de maniobra

Nom Simbologia Descripció

Polsador Interrupció sense enclavament
mecànic

Interruptor Interrupció amb enclavament
mecànic i una sola posició activa

Commutador Interrupció amb enclavament
mecànic i dues posicions actives

Creuament Interrupció amb enclavament
mecànic i dues posicions actives
paral·leles o de creuament entre
dues línies

Elements receptors
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Taula 1.5 (continuació)

Elements de maniobra

Nom Simbologia Descripció

Bombeta Llum incandescent

Fluorescent Llum fluorescent

Bases de presa de corrent

Nom Simbologia Descripció

Base monofàsica Sense presa de terra

Base monofàsica Amb presa de terra

Base trifàsica Sense presa de terra

Base trifàsica Amb presa de terra

Referències de voltatge

Nom Simbologia Descripció

Xassís Estructura metàl·lica de
l’aparellatge

Terra Punt d’unió equipotencial entre la
instal·lació i el conductor de
protecció

Elements de protecció

Nom Simbologia Descripció

Interruptor diferencial Protecció contra els contactes
indirectes
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Taula 1.5 (continuació)

Elements de maniobra

Interruptor magnetotèrmic Protecció contra els contactes
directes

En un esquema unifilar, els cables es representen només amb una ratlla que
simbolitza la canalització per la qual circula amb tantes marques transversals com
fils du a l’interior. La taula 1.6 recull els casos més comuns de simbologia unifilar
en les instal·lacions elèctriques especials.

Taula 1.6. Simbologia unifilar de les instal·lacions elèctriques especials

Cables

Simbologia Descripció

Cable monofàsic

Cable trifàsic sense conductor neutre

1.4 Instal·lacions en locals de característiques especials (ITC-BT-30)

El Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT) reuneix, en la seva
ITC-BT-30, les condicions específiques de la instal·lació elèctrica dels locals
que, ateses les seves característiques ambientals, requereixen un tracte diferent
respecte dels locals de concurrència pública (regulats en la ITC-BT-28) o dels que
presenten risc d’incendi o d’explosió (regulats en la ITC-BT-29).

La instrucció tècnica ITC-BT-30 té com a objectiu establir les condicions
de seguretat per a la instal·lació elèctrica i per a tot el personal relacionat
davant de les condicions ambientals a què es troben sotmesos, com també
les condicions específiques que es deriven de la seva utilització.

Què cal entendre per un local?

Tot i que el REBT no determina amb exactitud la definició de local, observant el que es
diu en la lletra del Reglament (Reial decret 842/2002, de 2 d’agost) i en la ITC-BT-28, es
possible arribar a establir que són locals els recintes tancats on tenen lloc espectacles,
activitats recreatives, reunions, són espais de treball o recintes d’ús sanitari. Els locals
es diferencien dels habitatges pel fet de tenir una concurrència pública més massiva i pel
contingut de les activitats que hi tenen lloc.
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El Reglament no és ni pot ser exhaustiu atesa la impossibilitat de cobrir i detallar
totes i cadascuna de les ubicacions existents. S’estableixen, però, uns criteris
generals amb la intenció d’orientar les recomanacions per a tots els locals que
no s’han vist en la instrucció. Així la ITC-BT-30 inclou, entre els locals de
característiques especials, els que es troben sotmesos a les condicions ambientals
següents:

• locals humits

• locals molls

• locals amb risc de corrosió

• locals polsosos sense risc d’incendi ni d’explosió

• locals a temperatura elevada

• locals a temperatura molt baixa

• locals on hi ha bateries d’acumuladors

• locals afectes a un sistema elèctric

Els equips elèctrics s’han de seleccionar i instal·lar d’acord amb les influències
externes a les quals poden estar sotmesos. En cas de no disposar d’equips amb el
grau suficient de protecció, és necessari afegir-hi una protecció complementària
la qual, en cap cas, ha d’afectar les condicions de funcionament inicials.

Si es produeixen diferents influències externes, cal analitzar l’efecte que cada una
produeix, i determinar si són independents o si s’influeixen entre elles. La pols i la
humitat, per exemple, poden provocar l’aparició de fang, i modificar l’efecte que
cada element produeix per separat. Els graus de protecció s’han de seleccionar en
conformitat amb això.

Quan es parla d’equips i instal·lacions elèctriques aplicades a locals amb
característiques especials, de fet es fa referència a qualsevol equipament que
s’encarregui de transportar l’energia elèctrica des del circuit de protecció, que
actua com a element d’entrada al recinte, com, per exemple, el petit interruptor
automàtic (PIA) que protegeix de sobrecorrents en el circuit, fins al receptor o
l’encarregat de transformar l’energia elèctrica en alguna altra forma d’energia,
tant si és calorífica (estufes) com lumínica (làmpades) entre d’altres. La figura
1.1 mostra l’esquema del que seria una instal·lació elèctrica amb tots els elements
que la integren.

La guia tècnica...

...és un document que
l’Administració ofereix
juntament amb la instrucció
tècnica complementària amb la
intenció d’afegir informació
addicional que serveixi per a una
comprensió millor del text del
Reglament. Les guies tècniques
de les instruccions tècniques es
renoven de manera periòdica
però no tenen validesa legal.
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En la secció “Annexos”
del web del mòdul

trobareu tota la informació
sobre els locals de

característiques especials.

Figura 1.1. Esquema dels elements constitutius d’una instal·lació electrotècnica

La ITC-BT-30 us permetrà de determinar les característiques que han de tenir aquests elements constitutius
d’una instal·lació electrotècnica perquè compleixin els requeriments segons les condicions mediambientals del

local on es troba.

En la selecció de l’aparellatge i dels receptors, el criteri que heu de seguir
s’ha de basar en el grau de protecció que indiqui la instrucció tècnica davant
de les condicions ambientals externes com també davant d’altres condicions
més específiques de cada instal·lació. En el cas dels conductors, el criteri
per a la selecció dels components s’ha de basar també en el seu grau de
protecció i en els altres criteris de la instal·lació.

Ara bé, la guia tècnica de la ITC-BT-30 proposa uns tipus determinats de
conductors per a cada instal·lació. Atès que aquesta informació pot ser útil a l’hora
de fer el càlcul de la instal·lació, en cadascun dels apartats següents trobareu els
conductors proposats. No es tracta en cap cas d’una obligació, sinó d’una simple
recomanació.

1.4.1 Instal·lació en locals humits

Un local és humit quan la condensació de l’aigua no arriba a fer cap gota sinó que
es limita a aparèixer en forma de taques salines o floridura. La humitat és nociva
per als circuits elèctrics bàsicament per dos motius: la corrosió i els contactes
indirectes.

Les instal·lacions d’interior estan formades pels conductors, els aparells de
protecció i maniobra, les canalitzacions i els receptors. Dels quatre elements
esmentats, només les canalitzacions poden ser exclusivament de plàstic. La resta
conté forçosament parts metàl·liques. El contacte amb la humitat pot rovellar el
metall de manera que el material perdi parcialment o totalment les seves propietats
elèctriques.
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L’aigua és una bona conductora de l’electricitat i un nivell suficient d’humitat a
la instal·lació podria provocar derivacions no desitjades del corrent en forma
de contactes indirectes amb altres conductors o parts metàl·liques del circuit
i provocar la caiguda de l’interruptor diferencial. La manera d’anticipar-
se a aquests defectes passa per evitar que la humitat pugui arribar a les parts
metàl·liques de la instal·lació. La humitat es transmet en forma de condensació de
l’aigua a l’aire i es pot introduir per tot arreu on no hi hagi l’aïllament suficient.

L’aïllament respecte a l’aigua rep el nom d’estanquitat, i la manera que tenim
d’establir l’estanquitat de qualsevol recinte es basa en el codi IP.

Tot seguit es detallen les característiques que ha de tenir el material elèctric en el
cas dels locals humits

Canalitzacions elèctriques. De la ITC-BT-20 sabem que els conductors poden
discórrer per diferents formes de canalització. En locals humits totes les canalit-
zacions han de ser estanques i respectar el grau de protecció IPX1, corresponent
a la caiguda vertical de gotes d’aigua.

La taula 1.7, la taula 1.8 i la taula 1.9 detallen les referències dels tipus de cables
recomanats per a cada forma de canalització elèctrica, en funció dels diferents
nivells de protecció i capacitat de dissipació de la calor.

Taula 1.7. Cables elèctrics aïllats a l’interior de tubs recomanats per a les instal·lacions en locals humits

Referència
conductor

Norma UNE Tensió
assignada

Tipus de
conductor

Aïllament Propagador
del foc

H07V-K 21031-3 450/750 V Coure PVC Sí

H07Z1-K (AS) 211002 450/750V Coure Poliolefina No

Si els conductors són aïllats a l’interior de tubs, han de presentar una tensió assignada entre 450 V i 750 V.

Els cables aïllats a l’interior de canals aïllants, la referència dels quals mostra la
taula 1.8, s’han d’instal·lar en superfície, i les connexions s’han de fer a l’interior
de la caixa.
Taula 1.8. Cables elèctrics aïllats a l’interior de canals recomanats per a les instal·lacions en locals
humits

Referència
conductor

Norma UNE Tensió
assignada

Tipus de
conductor

Aïllament Propagador
del foc

H07RN-F 2107-4 450/750 V Coure Goma Sí

RV-K 21123-2 0,6/1 kV Coure XLPE Sí

Els cables aïllats armats amb fils galvanitzats –les referències dels quals
trobareu en la taula 1.9– i sense tub protector han de tenir una tensió assignada de
0,6/1 kV i han de discórrer per l’interior dels buits de la construcció o, si van per
la superfície, han d’anar fixats mitjançant dispositius hidròfugs i aïllants.

La tensió assignada d’un
conductor...

...és la tensió màxima del
sistema al qual pot estar
connectat el cable (ITC-BT-01).
El primer valor correspon a la
tensió eficaç del conductor
respecte a terra, i el segon valor
correspon a la tensió eficaç
màxima entre els diferents
conductors del mateix cable.
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Taula 1.9. Cables elèctrics amb fil galvanitzat recomanats per a les instal·lacions en locals humits

Referència
conductor

Norma UNE Tensió
assignada

Tipus de
conductor

Aïllament Propagador
del foc

RVMV-K 21123 0,6/1 kV Coure PVC Sí

RZ1MZ1-K
(AS)

21123 0,6/1 kV Coure XLPE No

Aparellatge. Tots els aparells de protecció, maniobra i connexió que formen part
de la instal·lació elèctrica han de presentar un nivell de protecció corresponent a
l’índex IPX1. Les carcasses i les parts accessibles de l’aparellatge no poden ser
metàl·liques.

Receptors. De la mateixa manera, els receptors d’enllumenat han de presentar el
mateix índex de protecció contra la humitat, IPX1.

1.4.2 Instal·lacions en locals molls

El tret que diferencia els locals molls dels només humits és l’aparició de
gotes d’aigua per la condensació de la humitat, encara que aquest fenomen
no sigui continuat i només passi de tant en tant.

Si als locals l’aigua es manifesta durant llargs períodes en forma de bafs o de llot
o fang a terra, també es consideren locals molls. Les instal·lacions a la intempèrie
estan subjectes a l’efecte de la pluja i altres fenòmens meteorològics, per la qual
cosa aquestes instal·lacions s’inclouen en aquest apartat.

Les bugaderies i els safareigs públics
o els vestidors públics on els usuaris

puguin arribar molls després de fer la
neteja personal es consideren locals

molls.

Cal tenir en compte que no es consideren locals molls ni les dutxes ni les piscines,
ja que per a aquestes instal·lacions el REBT ja té unes instruccions tècniques
complementàries particulars (com, per exemple, la ITC-BT-31). La ITC-BT-09
només preveu els locals on la humitat es condensa en forma d’aigua però l’aigua
no raja de manera permanent.

De la mateixa manera que la humitat afectava les instal·lacions en forma de
contactes indirectes i corrosió dels materials, les gotes d’aigua i el baf no fan
més que empitjorar aquests defectes. La manera d’evitar-ho segueix la que es fa
servir en el cas dels locals humits: cal aïllar les instal·lacions protegint els recintes
respecte de l’aigua.

Tot seguit es detallen les característiques que ha de tenir el material elèctric en
el cas de les instal·lacions elèctriques en llocs i locals molls.

Canalitzacions elèctriques. Les canalitzacions als locals molls han de ser
estanques i respectar el grau de protecció IPX4 corresponent a les projeccions
d’aigua. Els tipus de cables recomanats per a les instal·lacions en locals molls són
els mateixos que els tipus de cables que es fan servir en el cas d’instal·lacions en
locals humits:
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• Cables aïllats a l’interior de tubs. Els conductors han de tenir una tensió
assignada entre 450 V i 750 V i han de discórrer per l’interior de tubs, per
la superfície o encastats segons disposa la ITC-BT-21.

• Cables aïllats a l’interior de canals aïllants. Els conductors han de tenir
una tensió assignada entre 450 V i 750 V i han de discórrer per l’interior de
canals col·locades a la superfície. Les connexions s’han de fer a l’interior
de caixes.

Aparellatge. Qualsevol aparell elèctric s’ha de situar a l’exterior de la instal·lació
per minimitzar l’efecte de l’aigua. Si això no és possible, cal que els aparells
presentin un grau IPX4 de protecció contra les projeccions d’aigua o bé instal·lar-
los a l’interior de caixes que sí tinguin aquest grau de protecció.

Dispositius de protecció. El Reglament diu que tots els circuits elèctrics han de
dur dispositius de protecció en funció de la potència que carreguin i també del
nombre total de circuits que formin la instal·lació. Quan un circuit elèctric deriva
cap a l’interior d’un recinte moll, cal afegir, a l’inici d’aquest circuit, un element
addicional de protecció (un petit interruptor automàtic o PIA, i/o un interruptor
diferencial o ID) dedicat en exclusiva al recorregut que el circuit fa a la instal·lació.

Receptors. Els receptors d’enllumenat han d’estar protegits contra les projeccions
d’aigua amb un grau de protecció corresponent a l’IPX4.

1.4.3 Instal·lacions en locals amb risc de corrosió

La indústria química genera molts
dels components que poden produir
un atac electroquímic per corrosió a
les instal·lacions elèctriques.

Tant l’alumini com el coure són materials bàsics en les intal·lacions elèctriques
com a elements conductors més comuns i més utilitzats. Les prestacions elèctri-
ques d’aquests metalls es fonamenten en la seva baixa resistivitat, és a dir, en la
capacitat per permetre el pas del corrent a través d’ells.

Quan es produeix un atac electroquímic per corrosió, el resultat és un
canvi en les característiques internes del material que es traduirà en un
empitjorament de les característiques elèctriques. Aquest deteriorament es
manifesta en l’aparició de noves substàncies, com l’òxid, que afecten primer
el material conductor.

La corrosió i el pas del corrent

Tal com passava en el cas dels locals molls, el risc de corrosió també pot provocar fuites
de corrent entre els conductors. Que la corrosió redueixi la resistivitat dels materials no
significa que la nova substància que apareix –òxid– no sigui capaç de conduir l’electricitat.

Atès que el pas del corrent o no a través d’un conductor depèn del valor de la seva
resistència, però també és directament proporcional a la tensió aplicada, tal com dicta
la llei d’Ohm, aleshores, el corrent que circuli per les substàncies de nova aparició podrà
produir derivacions de corrent entre conductors o entre els conductors i el terra de la
instal·lació i fer saltar els elements de protecció.

La corrosió és el
deteriorament d’un material
com a conseqüència de
l’atac electroquímic de
partícules de l’entorn.
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La manera de protegir la instal·lació contra el risc de corrosió s’ha de basar com
en la resta de casos analitzats en l’aïllament mecànic dels components elèctrics
per mitjà de les proteccions de les envolupants.

L’ús de cintes adequades, pintures o greixos pot significar una protecció com-
plementària adequada per al tipus d’instal·lació elèctrica en locals amb risc de
corrosió.

1.4.4 Instal·lació en locals polsosos sense risc d’incendi o d’explosió

La pols es manifesta en forma de partícules sòlides molt petites que floten en
l’ambient o es dipositen sobre les superfícies formant les capes de sediment
sobre els elements de la instal·lació. Tenint en compte les dimensions
microscòpiques de cadascuna de les partícules que formen la pols, s’entén
que el REBT la tingui en compte en la seva ITC-BT-30 juntament amb la
humitat, el vapor i la corrosió.

Un cas de local polsós

Els magatzems logístics, on s’acumulen grans quantitats de paquets normalment
embolicats en caixes de cartró, són un exemple de locals polsosos. El cartró és un material
que es desintegra amb facilitat i, quan ho fa, desprèn petites partícules sòlides que es
podrien convertir en pols.

A més, normalment es tracta de locals de grans dimensions que no s’utilitzen com a lloc de
treball fix sinó que tenen un ús esporàdic i l’esforç de neteja no acostuma a ser gaire gran.
Això el converteix en un local susceptible d’acumular pols. Si la temperatura ambient no és
gaire elevada, el risc d’incendi pot ser baix i convertir-lo en un local polsegós.

A hores d’ara ja s’haurà fet evident que el fil conductor de la ITC-BT-30 són les
mesures per evitar els desperfectes que pot causar a les instal·lacions la intromissió
de petites partícules a les parts metàl·liques que poden generar defectes generals
d’aïllament o l’augment de la resistència. En conseqüència, la pols és l’altre
element a considerar un cop s’han analitzat les partícules líquides i gasoses.

Dues consideracions necessàries

Cal recordar que l’adjectiu que segueix a la descripció del tipus de local en la instrucció
ITC-BT-30 parla de locals sense risc d’incendi i explosió per dos motius diferents. D’una
banda, el REBT ja té un capítol dedicat a les mesures preventives contra aquests riscos.
Es tracta de la ITC-BT-29, que detalla les prescripcions particulars per als locals subjectes
a aquests perills.

D’altra banda, els defectes que s’examinen en la ITC-BT-30 són els que provoquen petits
corrents de fuita i, en conseqüència, es tracta de locals on l’acumulació de pols però
sobretot les temperatures i els materials que s’hi utilitzen no presenten risc d’incendi.
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Les mesures que cal aplicar en les instal·lacions en locals polsosos s’han
de basar novament en l’índex IP. Cal parar esment, però, que en aquest cas la
xifra significativa no serà la segona, sinó la primera, ja que les partícules que
es volen evitar són sòlides i no pas líquides com fins ara. Així doncs, tant les
canalitzacions elèctriques com els equips i aparells de la instal·lació han
de presentar un grau de protecció contra la intromissió de cossos estranys de
nivell IP5X.

1.4.5 Instal·lacions en locals de temperatura elevada

Aquí cal fer un gir en les condicions d’aplicació de la instrucció tècnica ITC-BT-
30. Si fins ara s’havia restringit als defectes produïts per petites partícules en
formes diferents, ara passa a detallar les condicions dels locals sotmesos a altes
temperatures. Es parla d’altes temperatures quan la calor es manté permanentment
per sobre els 35°C o bé pot passar freqüentment dels 40°C.

Els riscos que les temperatures elevades comporten per a les instal·lacions
elèctriques presenten dos aspectes diferents. D’una banda, podenmalmetre els
materials aïllants que no estiguin preparats per suportar aquestes temperatures.
De l’altra, la resistència dels materials augmenta per causa de l’efecte que la
temperatura té en la resistivitat i, en conseqüència, cal rectificar el corrent màxim
admissible per evitar l’escalfament provocat per l’efecte Joule. Les prescripcions
del REBT i les ITC consideren totes dues situacions.

L’efecte o llei de Joule

Segons aquesta llei, la quantitat de calor expressada en calories que desprèn un conductor
és proporcional al valor de la seva resistència R i el corrent I que hi circula segons la
fórmula:

Q = I2 ·R · t

En què Q és l’energia calorífica produïda pel corrent, I és la intensitat del corrent que
circula, R és la resistència elèctrica del conductor, i t és el temps.

Tothom sap que en l’elecció d’un cable en primer lloc cal tenir en compte la secció
del conductor i s’ha de dimensionar seguint els criteris coneguts d’intensitat
màxima admissible, caiguda de tensió i corrent de curtcircuit. Els catàlegs
dels fabricants també incorporen dades sobre les característiques tèrmiques i
mecàniques del seu aïllant.

La temperatura ambient que el Reglament considera normal és de 25 °C. Per sobre
o per sota d’aquest valor, el Reglament fa rectificar els valors obtinguts –a l’alça o
a la baixa– amb els factors de correcció corresponents. Per aquesta raó la majoria
dels cables porten aïllants que resisteixen fàcilment aquestes temperatures.

Si les temperatures ambient que han de suportar els cables són superiors a 25
°C, aleshores les matèries plàstiques o elastòmers que els formen han d’estar
adequats a la nova temperatura. Es recomana que els cables que s’utilitzin en
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Els forns industrials, per
exemple, són locals a

temperatures elevades.

Les cambres de congelació
de les plantes frigorífiques
són locals a temperatures

molt baixes.

instal·lacions sotmeses a altes temperatures es puguin fer servir en ambients de
fins a 50°C.

La taula 1.10 deixa constància dels tipus de cables que recomana la Guia tècnica
per a les instal·lacions en locals a temperatura elevada i les seves característiques.

Taula 1.10. Cables elèctrics recomanats per a les instal·lacions en locals a temperatura elevada

Referència
conductor

Norma UNE Tensió
assignada

Tipus de
conductor

Aïllament Propagador
del foc

H07V2-K 21031-7 450/750 V Coure PVC Sí

H07G-K 21027-7 450/750 V Coure Goma No

El cas especial dels conductors nus

La utilització de conductors nus també és acceptada si es troben en canalitzacions i
sobre suports aïllants. L’absència d’aïllant evita el sobreescalfament que aquest provoca al
conductor pel fet de no permetre-li dissipar la calor al medi exterior i permet al conductor
reduir la secció necessària per transportar el corrent que demana el receptor.

El problema dels conductors nus és la feblesa amb què afronten les altres condicions
ambientals com la humitat o la pols. Per tant, aquesta solució només és vàlida en
instal·lacions on no siguin aplicables cap de les condicions que hem vist fins ara.

En darrer terme, també cal tenir en compte l’adaptació de l’aparellatge a les
temperatures elevades. Des del punt de vista elèctric però també des del punt
de vista mecànic, ja que una temperatura elevada pot provocar dilatacions i
estovaments en els materials que conformen els aparells, i d’aquesta manera
debilitar-los davant els esforços mecànics que han de suportar.

1.4.6 Instal·lacions en locals a temperatura molt baixa

Si la temperatura del locals es manté a temperatures ambientals per sota dels -20
°C, aleshores cal tenir en consideració allò que el Reglament estableix per a locals
a temperatures molt baixes.

L’efecte nociu principal de les baixes temperatures a les instal·lacions
elèctriques és la congelació de l’aparellatge i dels materials d’aïllament i
protecció.

L’aïllament i els altres elements de protecció del material elèctric utilitzat han de
tenir, en conseqüència, la propietat de no patir cap deteriorament a la temperatura
a què s’han d’utilitzar. Per la seva banda, els aparells elèctrics també han de
poder suportar els esforços resultants de les condicions ambientals a què es veuran
sotmesos.
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1.4.7 Instal·lacions en locals on hi ha bateries d’acumuladors

La tecnologia entorn dels acumuladors avança molt de pressa impulsada en bona
mesura per la revolució de les noves tecnologies i l’enorme varietat de gadgets que
dia a dia ens acompanyen. Tots portem a sobre com a mínim un telèfon mòbil i
un ordinador portàtil que funcionen gràcies a l’acumulador que duen incorporat.
Tot i això, encara és força habitual trobar bateries d’acumuladors d’àcid-plom, ja
que la relació entre el seu cost i la seva capacitat encara és molt eficient.

L’expressió que encapçala aquest apartat és la manera acurada d’usar les paraules
bateria i acumulador.

Tot i que en la nostra manera parlar habitual no distingim mai entre bateria i
acumulador, el cert és que un acumulador és l’aparell on s’emmagatzema
l’energia elèctrica gràcies a una reacció electroquímica entre l’electròlit i
els elèctrodes, i la bateria representa la manera com es connecten diversos
acumuladors entre ells per millorar les prestacions individuals de cadascun.

Els riscos dels acumuladors

En el cas dels acumuladors, es corre el risc que es desprenguin gasos com a conseqüència
de la reacció electroquímica que es produeix al seu interior.

El principi de funcionament d’un acumulador es basa en la descomposició atòmica de
l’electròlit en ions positius i negatius, els quals s’acumulen en els dos elèctrodes. D’aquesta
manera es forma la diferència de potencial que durà a terme el treball elèctric requerit.

Si a l’electròlit hi ha presència d’aigua, aquesta es pot descompondre, per problemes de
sobrecàrrega, en un gas anomenat oxihidrògen (HHO), que és altament explosiu.

Els riscos que presenten els locals amb bateries d’acumuladors es manifesten
en dos aspectes diferents:

• Els derivats de l’emissió de gasos i, per tant, associats als locals amb risc
de corrosió.

• Els riscos provinents de l’explosió dels gasos.

Els locals amb acumuladors s’han d’ajustar als requeriments que s’aplicaven en
els casos de locals amb risc de corrosió, però la presència de vapors explosius ens
farà afegir encara altres requeriments com, per exemple:

• Els locals on es troben els acumuladors han de ser habitacions que han de
poder rebre la visita del personal que s’encarregui del seu manteniment i
la reparació dels elements avariats. Ha de ser, doncs, una habitació on la
possible presència de persones afegeixi encara més mesures de seguretat al
voltant de les instal·lacions elèctriques. Com tothom sap, l’electricitat és un
dels detonants més perillosos que hi ha en entorns explosius. Es fa necessari,
aleshores, que la instal·lació es faci d’acord a aquests condicionants.

L’acumulador es distingeix
de la pila perquè es pot
tornar a carregar, i la pila és
només d’un sol ús.
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• La sala ha d’estar proveïda de ventilació natural o forçada que garanteixi
una renovació perfecta i ràpida de l’aire. Els vapors evacuats no han de
penetrar als locals contigus.

• Si hi ha il·luminació artificial, ha d’utilitzar únicament làmpades d’incan-
descència o de descàrrega, les quals han de ser d’un material apropiat per
suportar l’ambient corrosiu i evitar la penetració dels gasos al seu interior.

• Els acumuladors que no assegurin per sí mateixos un aïllament suficient
entre les parts en tensió i el terra de la instal·lació han de presentar un
aïllament suplementari, el qual, al seu torn, no es vegi afectat per la humitat.
La ubicació d’aquest aïllament complementari ha de permetre que es duguin
a terme amb comoditat les tasques de manteniment i de substitució.

• Els passadissos de servei han de tenir una amplada mínima de 0,75 m.

• Si la tensió de servei dels acumuladors és superior als 75 V amb relació
al terra de la instal·lació i hi ha parts metàl·liques que són susceptibles de
tocar-se de manera accidental, el terra dels passadissos de servei ha de ser
aïllat elèctricament.

En la figura 1.2 es pot veure la distribució real d’un grup d’acumuladors en un
local destinat a aquest efecte.

Figura 1.2. Bateria d’acumuladors

1.4.8 Instal·lacions en locals afectes a un servei elèctric

Els locals afectes a un servei elèctric són locals destinats a l’explotació d’ins-
tal·lacions elèctriques. L’accés està restringit al personal autoritzat i qualificat. En
certa manera es pot dir que l’electricitat és la matèria primera o l’eina de treball i,
en conseqüència, les mesures prescrites per la instrucció tècnica no van adreçades
a evitar els contactes elèctrics accidentals com en la resta de casos estudiats
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fins ara sinó que s’adrecen a establir mesures ergonòmiques que garanteixin
la comoditat del personal en l’ús de les instal·lacions.

L’accés als locals afectes a un servei elèctric ha de tenir una alçada mínima de 2 m,
ha d’estar lliure de qualsevol obstacle i la seva amplada no pot ser inferior a 0,70
m. L’obertura ha de ser sempre cap a l’exterior per facilitar la fugida del personal
en cas d’accident. La porta, a més, ha de disposar de pany i clau per poder tancar
la instal·lació quan no hi quedi ningú.

Els desplaçaments per l’interior també s’han de poder fer de manera còmoda i
confortable. El local afecte a un servei elèctric ha de disposar d’enllumenat de
seguretat. Cal evitar els passos estrets que afavoreixin contactes involuntaris amb
elements actius. Els passadissos de servei han de tenir 1,90 m d’alçada, la qual
s’haurà d’elevar fins a 2,30 m si en la part superior del recinte hi ha peces no
protegides en tensió. La figura 1.3 mostra les dimensions que han de tenir els
locals afectes a un servei elèctric.

Figura 1.3. Dimensions dels locals d’ús elèctric

En aquest plànol esquemàtic de la planta apareixen detallades les dimensions que estableix la instrucció tècnica
complementària ITC-BT-30. Si l’emplaçament del recinte, però, es troba sota rasant, ha de disposar d’un

clavegueró per a l’evacuació d’aigües en cas de pluja.

L’amplada del passadís de servei varia en funció de la presència o no de material
sota tensió i/o instruments mesuradors. Les mides mínimes són les següents:

• 1,10 m si conté instruments o aparells que s’han d’observar contínuament o
manipular.

• 1,30 m si conté peces nues, no protegides, sota tensió.

• 0,80 m si no hi ha elements sota tensió en cap banda del passadís.
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Cinc regles d’or del treball
en instal·lacions amb

tensió

· Desconnectar la font
d’alimentació.

· Fixar els elements de protecció
(seccionadors o magnetotèrmics).

· Verificar l’absència de tensió.

· Posar a terra les parts actives de
la instal·lació.

· Indicar la zona de treball.

1.5 Organització del muntatge en les instal·lacions elèctriques en
locals especials

El procés de muntatge de les instal·lacions elèctriques en locals especials ha de
seguir els passos que es detallen a continuació:

• Selecció o adaptació del material comercial. A partir de les exigències
tècniques que imposa el Reglament cal contactar amb el vostre proveïdor
habitual o bé consultar els catàlegs disponibles en el web per escollir el
material que utilitzareu en el muntatge. No sempre les característiques que
exigeix la normativa de baixa tensió es troben disponibles en les condicions
que a vosaltres com a empresa instal·ladora us convenen. Per tant, cal fer una
tasca d’interpretació tècnica dels requeriments per garantir que el material
del qual disposeu garanteix i compleix les prescripcions de la instrucció
sobre el local de característiques especials.

• Definició del traçat de la instal·lació. Sobre el plànol del local heu de
marcar inicialment les zones per les quals es vol fer circular la instal·lació.
Els criteris que heu de seguir en aquest procés s’han de basar en primer
lloc en l’optimització del traçat, és a dir, a fer que sigui el més curt
possible a fi d’estalviar material. Però també cal considerar les instal·lacions
prèvies del local (si n’hi ha) per no interferir entre elles i respectar les
distàncies mínimes obligatòries. En el cas de les instal·lacions en locals de
característiques especials, també cal definir un traçat que eviti al màxim
la proximitat als elements ambientals que condicionen la instal·lació amb la
intenció de minimitzar-ne els efectes nocius corresponents.

• Preparació del local. En funció del tipus d’instal·lació que s’esculli i
segons el tipus de canalització que es fa servir, cal preparar les canals a la
paret per enterrar posteriorment les canalitzacions i les caixes de connexió.
En cas de canalitzacions soterrades és molt important respectar el traçat
de la instal·lació que hàgiu definit per, d’una banda, evitar conflictes amb
les instal·lacions anteriors i, de l’altra, facilitar les tasques de reparació si
en el futur hi sorgeix una avaria.

• Muntatge de l’aparellatge. Un cop preparat el local segons el traçat
establert cal enterrar a la paret o fixar superficialment tot l’aparellatge:
canalitzacions, caixes de connexions, quadres de distribució, quadres de
protecció, bases de presa de corrent, etc. segons ho determini l’esquema
topogràfic unifilar de la instal·lació. En el procés de muntatge de l’apa-
rellatge cal vigilar sobretot que tots els elements siguin manipulats amb
cura, per no afectar-ne les propietats mecàniques i tèrmiques, fonamentals
a l’hora de mantenir la instal·lació en condicions òptimes de funcionament
en qualsevol de les seves circumstàncies de treball especial.

• Muntatge de la instal·lació. Sovint hem insistit que qualsevol instal·lació
elèctrica consisteix en el transport de l’energia elèctrica des d’algun punt de
distribució fins al receptor, el qual convertirà l’energia elèctrica en alguna
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altra forma d’energia com ara calor, llum o moviment. El transport es fa
exclusivament a través de cable elèctric, segons el tipus de cable que haureu
escollit prèviament i d’acord amb les condicions i les característiques dels
locals especials. Un cop tot l’aparellatge ja és a punt, cal procedir a
interconnectar les parts i establir els canals de conducció de l’electricitat
a fi d’aconseguir tancar el circuit. La importància d’aquest procés rau en
la qualitat de les connexions. En aquest punt és a on posteriorment poden
sorgir més defectes si, a l’hora de connectar els cables amb els aparells i els
receptors, no es procedeix amb cura.

• Connexió a l’alimentació. El punt final de qualsevol instal·lació elèctrica
és la connexió a l’alimentació. Sempre que es treballi amb instal·lacions
que poden presentar algun tipus d’energia o voltatge cal recordar i respectar
les cinc regles d’or del treball amb tensió. Així, un cop us hàgiu assegurat
de l’absència de tensió en la font, heu de fer la connexió de la instal·lació
a l’alimentació. Posteriorment, haureu de seguir en sentit invers les cinc
actuacions d’or i ja podreu procedir a verificar el funcionament correcte de
la instal·lació que ha quedat així finalitzada.

1.6 Qualitat en el muntatge d’instal·lacions elèctriques

La normativa ISO 9000 és un punt de referència pel que fa als aspectes de qualitat
en qualsevol procés tant de fabricació com de servei. La norma descriu les
condicions i les característiques que han de tenir tots els processos, sigui quina
sigui la seva finalitat, per complir amb el compromís de qualitat.

El significat del terme compromís de qualitat ha anat variant enormement
al llarg del segle XX, passant de les inspeccions posteriors a la fabricació, a
buscar la satisfacció del client fins a l’establiment de l’excel·lència per mitjà
de la millora contínua.

Al començament del segle XX, el concepte de qualitat anava estretament associat
a un increment considerable del cost del producte. S’interpretava la qualitat
només com un augment dels processos associats o bé com una millora en els
elements primers que hi intervenien. Per entendre’ns es creia que un producte
tenia més qualitat només quan s’hi afegien més components i els materials eren
més bons. Es tracta del model que podríem anomenar americà perquè els primers
exemples els trobem en les línies de producció de les empreses dels Estats Units
d’Amèrica del Nord, en les quals es van col·locar operaris que inspeccionaven les
peces un cop fabricades i en separaven les que no havien quedat bé amb la finalitat
de reduir el nombre de productes defectuosos.

La desfeta econòmica del Japó després de la II Guerra Mundial va obligar aquest
país a fabricar els productes que es comercialitzaven a Europa i Amèrica amb
una qualitat millor i a un cost inferior. El canvi de model va aparèixer en el
moment en què la qualitat es va desplaçar des de les inspeccions finals al procés
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El terme zero defectes és
un concepte insígnia de la

concepció més moderna de
la qualitat.

productiu. El lema d’aquest nou model és que la qualitat es fabrica. El sentit
d’aquestes paraules és el següent: els costos de rebutjar tot allò que no ha sortit bé
són molt elevats; en canvi, és molt més eficient analitzar les causes dels defectes i
actuar sobre allò que provoca els problemes; és a dir, cal actuar sobre el procés de
producció en el moment de la fabricació, i no un cop el producte ha estat fabricat.

Basades en aquesta filosofia van aparèixer les anomenades eines de la qualitat, un
conjunt de procediments fonamentats en l’anàlisi estadística que volen descobrir
l’origen dels defectes.

Algunes eines de qualitat

Són eines de la qualitat els histogrames, l’anàlisi modal de fallades i defectes, el diagrama
causa-efecte o els diagrames de sectors, entre molts d’altres.

El model japonès va arrelar a tot el món i avui dia resulta impensable un procés
productiu en el qual no s’analitzin els defectes per mirar d’establir-ne les causes.
Tanmateix, l’evolució del mercat i l’enorme competitivitat que s’ha imposat arreu
del planeta han fet que no n’hi hagi prou de fabricar bé i que calgui buscar alguna
cosa més, alguna cosa diferent que marqui diferències subtils, a voltes difícilment
interpretables, alguna cosa que afavoreixi que un client esculli un producte i no
un altre.

El model japonès actual

Actualment es parla del model japonès com a sistema d’assegurament de la qualitat i els
sistemes de qualitat basats en inspeccions a final de línia han passat a ser sistemes de
control de qualitat.

En aquest context és quan la satisfacció del client apareix com l’objectiu final.
No tan sols cal fabricar sense defectes, sinó que la persona que rep el nostre
producte o el nostre servei se n’ha de poder adonar i s’ha de sentir satisfeta amb
la tria que ha fet. Aquest nou gir en el que s’ha anomenat el compromís de la
qualitat cerca evitar d’entrada la possibilitat que hi hagi defectes. Cal treballar
no en la cerca dels problemes, sinó en la seva eliminació total. Només així es
podrà fabricar amb zero defectes.

La satisfacció del client s’assoleix, d’altra banda, amb altres elements
menys associats a la productivitat i amb una tendència més desviada cap
al màrqueting i la psicologia.

De fet, avui en dia, sembla ja del tot impossible concebre una empresa sense tenir
en compte tots aquests altres factors que sens dubte decantaran la balança dels
possibles compradors en un o altre sentit.
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1.6.1 Qualitat en el muntatge d’instal·lacions en locals de
característiques especials

L’aplicació dels conceptes i procediments de qualitat establerts per les ins-
ta.lacions elèctriques en general en el muntatge d’instal·lacions en locals de
característiques especials ha de partir sempre d’un coneixement exhaustiu d’allò
que el client vol. Com a responsables de la instal·lació especial, heu de conèixer
molt bé la reglamentació i els requeriments tècnics que la normativa us exigeix.
Però, això no obstant, l’aplicació d’aquests coneixements en una instal·lació
concreta pot tenir moltes i diverses interpretacions.

En primer lloc, la selecció dels productes s’ha de fer considerant les necessitats
específiques del local i del client. No és el mateix un local dedicat a la rentada
de cotxes que un laboratori d’homologacions, en el qual es treballa amb aigua, o
una instal·lació a la intempèrie. De la mateixa manera, no és el mateix un forn
d’aliatge industrial que el forn d’un restaurant. Tot i que el primer lloc formi part
dels locals molls i que el segon sigui un tipus de locals sotmesos a temperatures
elevades, i la reglamentació sigui efectivament la mateixa, el muntatge final no
tindrà les mateixes exigències en un cas i en l’altre.

Els acabats dels aparells, la polidesa en el muntatge o les verificacions posteriors
que del muntatge esperarien uns i altres no coincidiran en absolut. En el cas
dels alts forns s’ha de donar prioritat a la fiabilitat, per exemple, en el laboratori
d’homologacions caldria considerar la precisió i, en darrer terme, en el restaurant,
els acabats i la polidesa.

L’aplicació estricta del Reglament no és garantia de la satisfacció del client
ni, en última instància, de l’assoliment d’un producte de qualitat.

Tanmateix, el concepte de qualitat mai no ha exclòs en la seva evolució els estadis
anteriors. I això vol dir que, tot i que l’objectiu final sigui la satisfacció del client,
continuen essent necessàries la política de zero defectes, les anàlisis de fallades i
conseqüències i, en darrer terme, la verificació final del producte que garanteixi
que s’han satisfet les demandes prèvies. En conseqüència, inclosos en el terme
de qualitat, les instal·lacions elèctriques especials han de satisfer les exigències
més bàsiques. Caldrà, doncs, verificar les instal·lacions des de qualsevol punt de
vista. No us heu de limitar només als paràmetres que el Reglament exigeixi sinó
que us heu d’anticipar a les necessitats tècniques i d’ús dels clients, satisfer-les i
comprovar que el resultat ha estat tal com s’esperava.
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2. Instal·lacions elèctriques amb finalitats o ubicacions especials

Sortirem ara de l’interior dels locals per analitzar quins són els requeriments que
el Reglament imposa a les instal·lacions electrotècniques que, atesa la seva par-
ticular ubicació o funció final, presenten unes característiques i unes condicions
d’instal·lació que les fan especials i que, en conseqüència, no es troben previstes
en cap altra instrucció.

2.1 Piscines i fonts (ITC-BT-31)

L’aigua és un element molt bon conductor de l’electricitat, tal com ho heu vist en
l’estudi dels locals amb característiques especials –locals humits i molls– regulats
per la ITC-BT-30, la qual, però, prenia en consideració l’efecte de l’aigua com a
element corrosiu o com a element conductor, capaç de provocar un curtcircuit
entre diferents elements de la instal·lació.

En aquest apartat hem de veure l’aigua com un element capaç de conduir
l’electricitat en situacions en què algú pot estar o submergit totalment o només en
part. Per tant, allò que ens caldrà prevenir seran els possibles xocs elèctrics sobre
les persones com a conseqüència d’una fuita de corrent des de la instal·lació.

El reglament per a baixa tensió enfoca les mesures de prevenció des de l’angle
de la previsió, és a dir, estableix que els elements de la instal·lació han d’estar
aïllats respecte a l’aigua, i des de l’angle de l’ús de tensions de servei molt baixes
(MBTS).

En el primer cas, l’aigua no pot accedir a allà on es troba l’electricitat, de manera
que s’evita el contacte elèctric amb l’element conductor, i es fa impossible que
l’aigua s’electrifiqui i faci mal a les persones.

Tanmateix, en les situacions en què aquesta via no resulti ser factible, s’ha
d’aprofitar la segona opció, és a dir, la utilització de tensions de servei molt
baixes de tal manera que, en cas d’haver-ne, l’afectació dels individus pel pas
de corrent sigui totalment inofensiva.

La primera de les mesures preventives, l’aïllament, ha d’estar especificada
en les xifres característiques de l’índex IP de protecció contra la penetració
d’aigua.

Pel que fa a la segona via de protecció, cal recordar que els danys que es produeixen
arran del risc de xoc elèctric es troben quantificats per dos elements: la intensitat
del corrent i la durada del pas del corrent pel cos. Si parlem de situacions en les

Les instruccions ITC-BT-31,
32, 33, 34, 35 i 39 tracten
totes d’instal·lacions
elèctriques amb finalitats
especials.

En la secció “Annexos”
del web del mòdul,
trobareu la instrucció
tècnica ITC-BT-31 sobre
les instal·lacions especials
en piscines i fonts.

La ITC-BT-36 permet
conèixer millor les
característiques particulars
de les instal·lacions
elèctriques a molt baixa
tensió (MBTS).



Instal·lacions elèctriques especials 40 Instal·lacions elèctriques en locals de característiques especials

quals les persones es troben submergides en l’aigua, el temps que tardarien a poder-
ne sortir seria insuficient per evitar els danys. En conseqüència, en el cas que ens
ocupa, l’únic factor que podem minimitzar és la intensitat del corrent. Com bé
sabeu, segons la llei d’Ohm, la intensitat del corrent és directament proporcional
a la tensió aplicada. Per rebaixar el corrent que pot circular pel cos cal, doncs,
rebaixar la tensió aplicada.

Gent prenent un bany de peus en un
pediluvi

La tercera via de protecció serà la forma convencional de protecció contra els
contactes directes i indirectes a través dels elements de comandament i protecció
ja coneguts com són l’interruptor magnetotèrmic i l’interruptor diferencial.
El Reglament, però, també inclou referències a una classificació que s’estableix
per als aparells receptors en relació amb la protecció que presenten contra el risc
de xoc elèctric. Atenent a aquesta classificació, els aparells receptors es poden
considerar de la manera següent:

• Classe O: els aparells no presenten cap mesura addicional de protecció
contra els xocs elèctrics.

• Classe 1: el xassís dels aparells es troba connectat al terra de la instal·lació.

• Classe 2: els aparells presenten una doble protecció en forma d’una doble
coberta d’aïllament, sense circuit de protecció.

• Classe 3: els aparells utilitzen tensions de servei molt baixes (MBTS) per
minimitzar el risc elèctric.

Les instal·lacions elèctriques que són objecte d’aplicació de la ITC-BT-31
són les ubicades a piscines, fonts ornamentals i pediluvis.

2.1.1 Instal·lacions en piscines i banys de peus

Cal començar per enfocar els diferents elements de protecció mitjançant la
classificació de l’espai en diferents zones o volums. Cada zona o volum ha de
tenir unes característiques determinades que la facin ser més o menys susceptible
al xoc elèctric.

El risc per a la persona que es trobi a l’interior d’una piscina, per exemple, és molt
més elevat des del punt de vista del xoc elèctric que no el que pot tenir un banyista
que ja ha sortit de l’aigua i es troba a una certa distància només accessible per
mitjà de la humitat del terra.

El grau de risc elèctric és màxim en el volum 0 i va decreixent en els casos
dels volums 1 i 2. No s’ha de considerar en cap cas un volum 3.

El volum 0 de les piscines i els banys de peus és l’interior del recipient, inclosos
qualsevol canal a les parets o al terra.
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El volum 1 de les piscines i els banys de peus és l’espai format per la intersecció
d’un pla vertical situat a 2 m des de la vora de l’interior del recipient, és a dir, el
volum 0, i un pla horitzontal situat a 2,5 m d’altura per sobre del terra i la superfície
del recipient.

Compte!

En cas d’haver-hi trampolins, tobogans o altres components susceptibles de ser ocupats
per persones, el volum 1 s’ha d’ampliar en un pla vertical situat a 1,5 m al voltant d’aquest
component i un pla horitzontal situat a 2,5 m d’altura per sobre de la superfície més alta
que pot ser ocupada per persones.

El volum 2 de les piscines i els banys de peus és l’espai format per la intersecció
d’un pla vertical situat a 1,5 m de la zona ocupada pel volum 1, i un pla horitzontal
a 2,5 m d’altura per sobre del terra.

L’aplicació concreta dels volums és variable en funció de les característiques
constructives del recipient i les parets del seu voltant, tal com tindreu oportunitat
de veure tot seguit en alguns exemples.

En el cas d’una piscina enfonsada, és a dir, en la qual el dipòsit es troba per sota
del nivell de terra, els volums es distribueixen segons la figura 2.1.

Figura 2.1. Dimensions dels volums per a dipòsits de piscines i banys de peus

S’observa la presència de dos espais diferents corresponents a dos volums 0, el dipòsit principal i un dipòsit menor
corresponent a un bany de peus. En aquesta mateixa figura, també s’observa l’efecte que en la distribució dels volums

tenen la presència d’un trampolí i l’escala d’accés

Figura 2.2. Dimensions dels volums per a dipòsits per sobre del terra

Si la piscina s’hagués construït per damunt del nivell de terra, allò que de manera
col·loquial en diem una bassa, els volums es veurien modificats en alçària, ja
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que el plànol horitzontal que delimita el volum 1 quedaria modificat per l’alçària
del recipient. Aquesta modificació, en canvi, no afectaria el plànol horitzontal del
volum 2, ja que es troba prou allunyat del recipient i no pateix pel canvi de l’alçària.
La figura 2.2 mostra un exemple d’aplicació dels volums en el cas d’una piscina
elevada.

Fins aquí heu vist la distribució dels volums en una vista d’alçària. Si en lloc de
l’alçària projectéssim la vista de planta, la distribució seria rectangular al voltant
del dipòsit o volum 0 tal com es veu en la figura 2.3, sempre que l’espai que
circumda la piscina estigui lliure de murs aïllants d’una alçària igual o superior a
2,5 m.

Figura 2.3. Dimensions de protecció en piscines sense parets

En cas de trobar-vos amb paraments al voltant de la piscina, els volums 1 i 2 es
veurien modificats pel traçat dels murs. Les figures 7 i 8 són una mostra de com
les parets poden complicar la distribució dels volums en les piscines i els banys de
peus. La figura 2.4 mostra l’efecte de la paret inferior, que coincideix exactament
amb la llargada d’una de les vores de la piscina, i una paret lateral que és un pèl
més curta que l’altra vora.

Figura 2.4. Dimensions de protecció en piscines amb parets de longitud igual o inferior
a la longitud de les vores de la piscina

Finalment, la figura 2.5 és un exemple de la modificació dels volums quan les
parets circumdants són més llargues que les vores de la piscina o, el que és el
mateix, el volum 0.
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Figura 2.5. Dimensions de protecció en piscines amb parets de longitud superior a la
de les vores de la piscina

2.1.2 Prescripcions per a les instal·lacions en piscines i banys de
peus

El Reglament estableix un conjunt de prescripcions de caràcter general que afecten
a totes tres zones en el cas d’instal·lacions elèctriques en piscines i banys de peus.
Les prescripcions generals que s’assenyalen tot seguit són d’obligat compliment
en qualsevol dels volums 0, 1 i 2:

• Les mesures de protecció contra els contactes directes mitjançant obsta-
cles per posada fora d’abast per allunyament no són admissibles. En cas
d’utilitzar una tensió de servei molt baixa (MBTS), la protecció contra els
contactes directes s’ha de proporcionar mitjançant barreres o cobertes amb
un grau de protecció mínim IP2X o un aïllament capaç de suportar una
tensió d’assaig de 500 V en corrent altern durant un minut.

• Les mesures de protecció contra els contactes indirectes mitjançant
locals no conductors o per connexions equipotencials no connectades a terra
no són admissibles.

• Tots els elements conductors i els conductors de protecció de tots els
equips amb parts conductores accessibles s’han de connectar a una connexió
equipotencial suplementària local.

• Els cables i la seva instal·lació han de tenir les característiques que prescriu
la ITC-BT-30 en el cas dels locals molls.

• No hi pot haver instal·lacions aèries per sobre els volums 0, 1 i 2 o per
sobre de qualsevol estructura compresa dins d’aquests volums.

• Les canalitzacions no poden tenir cobertes metàl·liques accessibles.

A banda de les prescripcions de caràcter general que afecten a totes tres zones, el
Reglament també especifica quines característiques han de regir les instal·lacions
elèctriques en cada volum en particular:
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• Volum 0

– Protecció. Els equips elèctrics que s’utilitzin en la zona compresa pel
volum 0 han de presentar un índex de protecció corresponent al grau
IPX8.

– Tensió de servei molt baixa. Només s’admet la protecció per mitjà
d’MBTS per a generadors de fins a 12 V en corrent altern i 30 V
en corrent continu. En qualsevol cas, la font d’alimentació ha d’anar
col·locada a l’exterior dels volums 0, 1 i 2.

– Canalitzacions. No n’hi pot haver cap a l’interior de la piscina ni
poden tenir cobertes metàl·liques accessibles.

– Caixes de connexió. No s’admeten caixes de connexió.

– Llums. Els llums col·locats sota l’aigua han d’anar darrere d’un
espiell estanc i s’han d’instal·lar de manera que no hi pugui haver cap
contacte, intencionat o no, entre les parts conductores accessibles de
l’espiell i les parts metàl·liques del llum, incloent-hi la seva fixació.

– Aparellatge i altres equips. Elements com ara els interruptors, els
programadors i les bases de presa de corrent no s’han d’instal·lar al
volum 0.

• Volum 1

– Graus de protecció. Els equips elèctrics que s’utilitzin a la zona com-
presa pel volum 1 han de presentar un índex de protecció corresponent
al grau IPX5 o IPX4 en piscines a l’interior d’edificis que normalment
no es netegen amb rajos d’aigua.

– Tensió de servei molt baixa. Només s’admet la protecció per mitjà
d’MBTS per a generadors de fins a 12 V en corrent continu i 30 V en
altern. En qualsevol cas, la font d’alimentació ha d’anar col·locada a
l’exterior dels volums 0, 1 i 2.

– Caixes de connexió. No s’admeten caixes de connexió llevat de caixes
per a molt baixa tensió de servei (MBTS), les quals han de tenir un grau
de protecció IPX5 i han de ser de material aïllant.

– Aparellatge i altres equips. En piscines petites, on la instal·lació de
bases de presa de corrent no és possible fora del volum 1, aquestes
s’admeten, preferentment no metàl·liques, si s’instal·len fora de l’abast
de la mà a 1,25 m com a mínim a partir del volum 0 i a 0,3 m per sobre
del nivell de terra. A més, han d’estar protegides per un tall automàtic
de l’alimentació mitjançant un interruptor diferencial de 30 mA com
a màxim.

• Volum 2:

– Graus de protecció. Els equips elèctrics que s’utilitzin en la zona
compresa pel volum 2 han de presentar un índex de protecció corres-
ponent als graus:

∗ IPX2 per a ubicacions a l’interior
∗ IPX4 per a ubicacions a l’exterior
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∗ IPX5 a localitzacions on puguin arribar els rajos d’aigua en les
operacions de neteja

– Caixes de connexió. Les caixes de connexió hi són admeses.

– Aparellatge i altres equips. Les bases de presa de corrent hi són
permeses sempre que estiguin protegides amb alguna de les mesures
següents:

∗ MTBS amb la font d’alimentació situada fora dels volums 0, 1 i 2
i protegides per un tall automàtic de l’alimentació mitjançant un
interruptor diferencial de 30 mA com a màxim.

∗ Una alimentació individual per separació elèctrica si la font es
troba fora dels volums 0, 1 i 2.

2.1.3 Fonts

En el cas de les fonts ornamentals a efectes de les instal·lacions elèctriques només
es diferencien dues zones, els volums 0 i 1. Per dimensionar-les se segueix el
mateix criteri que per a les piscines. La figura 2.6 en seria un exemple pràctic.

Figura 2.6. Volums de protecció en fonts

Pel que fa a les prescripcions generals per a fonts ornamentals cal utilitzar alguna
de les mesures de protecció següents:

• Protecció mitjançant una tensió de servei molt baixa (MBTS) fins a 12 V en
corrent altern i fins a 30 V en corrent continu.

• Tall automàtic amb un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilitat.

• Les bases d’endolls no són permeses.

• Cal establir una connexió equipotencial suplementària que interconnecti tots
els elements metàl·lics i totes les parts conductores accessibles com, per
exemple, sortidors i canonades metàl·liques.
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Pel que fa als cables per a l’equip elèctric, han de tenir les característiques que
prescriu la ITC-BT-30 per als locals molls, i s’han de col·locar amb protecció
mecànica a l’interior de canalitzacions resistents a l’impacte, codi 5, segons la
norma UNE-EN 50.086-1.

Les prescripcions específiques per a fonts ornamentals per a cada una de les zones
són:

• Zona 0. Graus de protecció: els equips elèctrics que s’utilitzin en la zona
compresa pel volum 0 han de presentar un índex de protecció corresponent
al grau IPX8.

• Zona 1. Graus de protecció: els equips elèctrics que s’utilitzin en la zona
compresa pel volum 1 han de presentar un índex de protecció corresponent
al grau IPX5.

2.2 Màquines d’elevació i transport (ITC-BT-32)

Han de ser objecte d’aplicació de la instrucció ITC-BT-32 els sistemes elèctrics
de grues, aparells d’elevació i transport, i altres equips semblants com escales me-
càniques, cintes transportadores, ponts rodants, bastides elèctriques i en general
qualsevol aparell dedicat al moviment d’elevació i transport de càrregues pesants.

El moviment de càrregues pesades pot ser una causa d’accidents perillosos
i és la intenció de la ITC-BET-32 mirar d’evitar-los.

La combinació de moviment i elevació de càrregues pesants fa que els aparells
esmentats tinguin un risc important d’atrapar l’usuari, amb unes conseqüències
greus o molt greus. Imagineu-vos, per exemple, un accident degut a un mal ús
d’unes escales mecàniques en les quals el moviment inherent del mecanisme de
desplaçament i tall al tram final pot agreujar de manera substancial un accident. O,
si no, en les conseqüències d’una caiguda d’una grua mentre trasllada maquinària
pesada.

Des del punt de vista constitutiu, sovint es tracta d’elements formats per estructu-
res metàl·liques, que sovint interessarà que puguin transportar energia elèctrica.
Així passa en el cas dels col·lectors, com les barres o els anells col·lectors, i
elements de tracció com els cables o les vies de rodament. Es tracta d’elements
encarregats de transmetre energia elèctrica a través d’estructures mòbils que per-
metin dur a terme el desplaçament desitjat de la càrrega. La constitució metàl·lica
d’aquestes estructures és òptima per assolir totes dues funcions. Tot i així, aquesta
doble vessant pot provocar contactes accidentals que es converteixen en contactes
directes amb el corrent elèctric i sobre els quals cal incidir.

Finalment, com tothom sap, l’element que converteix l’energia elèctrica en
moviment és el motor elèctric. Ateses les característiques determinades de
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les màquines d’elevació i transport, el cor del sistema elèctric serà el motor.
En el comportament d’un motor, l’arrencada és una de les fases més crítiques
del funcionament. La ruptura de la inèrcia mecànica comporta un augment
important del consum elèctric en el moment de l’arrencada. Des del punt de vista
del disseny, això implica que en els càlculs del sistema elèctric s’ha d’haver fet
una previsió suficient per a les sobreintensitats.

La figura 2.7 mostra l’esquema simplificat d’una grua elevadora amb els motors
que la formen.

Figura 2.7. Esquema simplificat del funcionament d’una grua elevadora

Figura 2.8. Diagrama de blocs de les alimentacions dels circuits de potència i control
d’una grua elevadora

En la figura 2.7 es veu que per desplaçar la persona que opera dins la cistella la
màquina disposa de tres motors amb dos graus de llibertat respectivament.
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En la secció “Annexos”
del web d’aquest mòdul,

trobareu la ITC-BET-32 de
les instal·lacions amb
finalitats especials en
màquines d’elevació i

transport.

Totes les estructures
metàl·liques han d’anar
connectades a terra.

La figura 2.8 mostra la distribució de l’alimentació dels circuits de control i
potència de la grua i de cadascun dels motors que l’operen.

L’esquema mostra que les alimentacions poden ser interrompudes des de diferents
nivells, començant per un tall complet de l’alimentació amb SG, seguint per la
capacitat de desconnectar únicament els circuits de potència, SP, i de control, SC,
per separat o finalment poder deixar sense alimentació únicament el circuit de
només un motor dels tres amb SC1, SC2 i SC3 o SP1, SP2 i SP3. Aquest exemple
pot servir de model pràctic de les prescripcions en matèria de tall de l’alimentació
que dicta el Reglament.

2.2.1 Prescripcions generals

Pel que fa a les prescripcions generals per a instal·lacions en màquines d’elevació
i transport, cal esmentar les següents:

• L’aparell ha de poder quedar fora de funcionament mitjançant un interrup-
tor omnipolar col·locat al circuit principal (SG).

• L’interruptor s’ha de situar en un lloc visible i accessible des de terra, de
manera que qualsevol persona pugui interrompre el moviment de la màquina
en cas d’accident. Els aparells que es facin servir com a interruptors han de
complir amb la norma UNE-EN 60.947-2. Els contactors també s’admeten
com a interruptors.

• La visibilitat de l’interruptor s’ha d’assegurar mitjançant un rètol de dimen-
sions suficients perquè sigui localitzat amb facilitat i ha d’estar fet amb
mitjans i materials indelebles.

• Les dimensions dels aparells i els cables han de ser les suficients per garantir
que la caiguda de tensió per l’arrencada del motor no superi el 5%.

El risc de caiguda de tensió

L’arrencada del motor provoca un augment de consum de corrent elèctric que en funció de
la font d’alimentació, la secció dels conductors i les possibilitats de dissipar la temperatura
segons la forma de canalització utilitzada pot provocar una caiguda de tensió en la
instal·lació.

2.2.2 Connexió a terra i l’ús de conductors de protecció

El reglament estableix les prescripcions que en general han de complir les
instal·lacions amb fins especials en màquines d’elevació i de transport en matèria
de la connexió a terra i l’ús de conductors de protecció.

D’acord amb la ITC-BT-32, es consideren connectats a terra els equips –cabines
d’ascensor, estructures de motors, màquines elevadores, etc.– que es trobin mun-
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tats sobre elements d’estructura metàl·lica de l’edifici que ja estiguin degudament
connectats a terra.

La connexió a terra es pot garantir mitjançant una revisió detallada dels
mecanismes que les uneixen, en la qual es comprovi que les unions són
robustes i tenen una superfície de contacte suficient per garantir continuïtat
elèctrica entre totes dues estructures en qualsevol circumstància.

Si tot això no es compleix, cal instal·lar un conductor especial de protecció.

Compte!

Les vies de rodament de qualsevol grua de taller han d’estar unides a un conductor de
protecció.

2.2.3 Protecció de seguretat mitjançant el tall del subministrament

El tall en el subministrament elèctric en màquines d’elevació i transport ha de
ser provocat per una parada d’emergència o bé per a la realització d’operacions
de manteniment de caràcter mecànic. En el primer cas, el pas de corrent és
interromput per aturar immediatament la màquina en cas d’accident. En el segon,
en canvi, no es vol que cap dels elements de l’aparell estigui en tensió per poder dur
a terme còmodament la manipulació que requereixen les operacions manteniment
o reparar una avaria.

El tall per parada d’emergència obliga a tenir un interruptor per cada grua o
aparell d’elevació. En cas de tenir més d’un circuit, com és el cas de l’exemple
que veieu a la figura 2.8, cal poder interrompre l’alimentació de tots els circuits
amb una sola acció. En aquest exemple, l’interruptor era l’SG, el qual s’ha de
poder accionar des de terra.

Cal evitar la reconnexió accidental i involuntària després de la interrupció.
Per això, els mecanismes de tall han de disposar de mitjans d’enclavament
elèctrics o mecànics.

El tall per operacions de manteniment mecànic és prescindible en el cas d’un
única grua i quan l’interruptor es troba justament a l’entrada de l’alimentació de la
instal·lació. En cas contrari, aquest interruptor serveix com a tall d’emergència
però en canvi no garanteix l’absència d’elements en tensió en tota la instal·lació,
ja que aquesta estaria alimentada entre l’entrada i el mecanisme d’interrupció.

Els conjunts d’aparellatge han de poder quedar desconnectats. Aquesta descon-
nexió ha d’incloure els circuits de potència i de control. En la figura 2.8 seria el
cas dels interruptors SC1, SC2 o SC3 i SP1, SP2 o SP3.

Mecanisme d’enclavament

Un circuit d’interrupció es
considera que té un mecanisme
d’enclavament si un cop feta la
desconnexió queda fixat i no és
possible retornar-lo a la posició
d’origen sense una acció
mecànica o elèctrica
determinada.
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2.2.4 Protecció davant de sobreintensitats

El funcionament normal d’un motor provoca augments en el consum de corrent,
normalment en el moment de l’arrencada, però també en d’altres situacions en què
la inèrcia mecànica en la càrrega del motor l’obligui a dur a terme treballs elevats.

Tot i això, un mal funcionament del motor o situacions de risc també poden
provocar sobreintensitats. Quan una situació en la qual els motors estan desgastats
o afectats per condicions ambientals adverses i han perdut força, i el seu rendiment
s’ha reduït, és duu a l’extrem, pot provocar un sobreescalfament perillós a la
línia.

La sobreintensitat també es pot produir quan un motor vol fer un moviment normal
però es troba bloquejat per algun obstacle mecànic. Aquest obstacle pot ser
qualsevol objecte que accidentalment s’hagi quedat en el recorregut del motor
però també pot ser una persona que hi hagi quedat atrapada.

Determinades sobreintensitats, sigui quina en sigui la causa, són indicadors de
problemes i, en conseqüència, cal protegir la instal·lació i, de retruc, les persones
que els puguin ocasionar.

Per aquesta raó, el Reglament exigeix la protecció mitjançant un o més
dispositius automàtics que actuïn en cas de sobrecàrrega o curtcircuit.

En tot cas, el Reglament no considera com a vàlids els dispositius que detecten
les sobreintensitats amb elements sensibles a la temperatura com PTC, NTC o
bimetalls si aquests aparells es troben muntats directament a sobre dels enrotlla-
ments del motor.

Elements termosensibles

Entre els elements que varien les seves propietats en funció de la temperatura cal esmentar
el cas dels resistors PTC i NTC, els quals augmenten i redueixen el seu valor resistiu
segons la temperatura ambient.

Un altre exemple són els bimetalls, els quals, en raó dels diferents coeficients de dilatació
entre els dos metalls que els conformen, es contreuen i redueixen les seves dimensions.

2.2.5 Protecció contra els contactes directes

La protecció contra els contactes directes per mitjà dels elements en tensió dels
aparells elevadors, com poden ser les barres col·lectores, les vies de rodament o els
cables, s’ha de fer seguint les recomanacions de la instrucció ITC-BT-24 (vegeu
la taula 2.1) i que són les següents:

• Protecció per mitjà de l’aïllament de les parts actives.
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• Protecció per mitjà de barres o embolcalls.

• Protecció per mitjà d’obstacles que impedeixin l’accés als elements en
tensió.

• Protecció per mitjà de l’allunyament.

• Protecció complementària, per mitjà de dispositius de corrent diferencial-
residual.

Compte!

A les àrees d’accés restringides al personal qualificat, els cables i les barres col·lectores en
tensió han d’estar protegides per allunyament. La protecció per allunyament ha de cobrir
tota la superfície de l’àrea d’accés restringit, i els mecanismes d’allunyament han de ser de
tal forma que no es permeti el contacte accidental amb els cables o les barres col·lectores
ni tan sols amb una càrrega oscil·lant ni cap cable o cadenat d’accionament.

En la taula 2.1 trobareu el resum de les prescripcions que dicta el Reglament en
matèria de prevenció del risc de xoc elèctric.

Taula 2.1. Resum de les característiques de les proteccions contra els xocs elèctrics en instal·lacions
en màquines d’elevació i transport segons els punts de la ITC-BT-24

Tipus de protecció contra

contactes directes observacions contactes indirectes Observacions

Aïllament de les parts
actives

ITC-BT-24 3.1 Tall automàtic de
l’alimentació

ITC-BT-24 4.1

Barreres i embolcalls ITC-BT-24 3.2 Equips de la classe 2 ITC-BT-24 4.2

Per mitjà d’obstacles ITC-BT-24 3.3 Emplaçaments no
conductors

ITC-BT-24 4.3

Posar la instal·lació fora
d’abast per allunyament

ITC-BT-24 3.4 només
per evitar el contacte
accidental amb les parts
en tensió

Connexions
equipotencials no
connectades a terra

ITC-BT-24 4.4

Dispositius de corrent
diferencial-residual

ITC-BT-24 3.5 Separació elèctrica ITC-BT-24 4.5

MBTS Resistència d’aïllament
de 500 V durant 1 minut

MBTS

2.3 Instal·lacions provisionals i temporals d’obres (ITC-BT-33)

La ITC-BT-33 del Reglament estableix quines són les prescripcions que han de
seguir les instal·lacions elèctriques muntades de manera temporal i provisional
amb la finalitat d’abastir les maquinàries i els aparells necessaris en la realització
d’algun tipus d’obra civil.

A aquest efecte, el Reglament considera que són provisionals les instal·lacions
temporals la finalitat de les quals és dur a terme:

• La construcció de nous edificis.
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En la secció “Annexos”
del web d’aquest mòdul,

trobareu la ITC-BT-33 per
a les instal·lacions

provisionals i temporals
d’obra.

• Treballs de reparació, modificació, extensió o demolició d’edificis existents.

• Treballs públics.

• Treballs d’excavació.

• Ampliacions, reparacions i demolicions de parts d’edificis, mentre duri la
intervenció.

2.3.1 Circuits elèctrics. Distribució i separació de les fonts
d’alimentació

Les fonts que poden abastir una instal·lació provisional d’obra són diverses. La
instal·lació es pot connectar en derivació a una connexió de distribució aèria, pot
extreure l’alimentació d’algun circuit d’una instal·lació d’interior, o fins i tot es
poden utilitzar els generadors fixos i mòbils.

En funció de la ubicació de l’obra i de la potència necessària caldran una, dues o
més fonts d’alimentació. Una mateixa obra es pot alimentar a partir de diverses
fonts d’alimentació.

Sabem, però, que les característiques elèctriques d’una font d’alimentació depe-
nen, entre d’altres coses, de les càrregues que s’hi connectin. D’aquesta manera, el
mateix Reglament prescriu quines són les caigudes de tensió màximes permeses
en determinades instal·lacions amb la intenció d’evitar un deterioraments en el
servei.

També sabem que el funcionament i les prestacions requerides en diferents
instal·lacions responen a condicions de funcionament particulars i no es poden
barrejar.

En les instal·lacions provisionals i temporals d’obres cal evitar la
interconnexió entre les diferents fonts de tensió que l’alimenten.

Per evitar la interconnexió, cal identificar tota instal·lació segons la font que
l’alimenta i només ha d’incloure els elements que aquesta font alimenta. A més,
les diferents alimentacions s’han de connectar mitjançant dispositius dissenyats de
manera que s’impedeixi la interconnexió entre elles.

Ara bé, cal preveure instal·lacions de seguretat per als casos en què una possible
fallada de l’alimentació normal d’un circuit pot representar riscos per a la seguretat
de les persones. Aquests elements de seguretat, tot i pertànyer a la mateixa
instal·lació provisional, han d’extreure la seva alimentació elèctrica d’una font
suplementària.

Es consideren instal·lacions de seguretat:

• L’enllumenat que permet l’evacuació del personal i la posada en marxa de
les mesures de seguretat en cas de fallada de l’enllumenat normal.
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• Els circuits secundaris que alimenten bombes d’elevació, ventiladors, mun-
tacàrregues, quan la continuïtat en el servei d’aquests elements sigui essen-
cial per a la seguretat del personal.

En la figura 2.9 trobareu un esquema elèctric d’una instal·lació provisional d’obra.

Figura 2.9. Esquema elèctric d’una instal·lació provisional d’obres on es veu la
separació de les diferents fonts d’alimentació.

La figura 2.9 presenta un exemple en el qual hi ha dues fonts d’alimentació diferenciades.
Tots els aparells alimentats per la font 1 es troben identificats com a tals i només es poden
connectar a aquesta font. La font d’alimentació 2, al seu torn, també alimenta només
a tots els circuits que pertanyen a la instal·lació 2. Ara bé, atès que la instal·lació 2
requereix enllumenat i altres circuits de seguretat, cal obtenir energia d’una tercera font,
en aquest cas és la font d’alimentació 3, la qual subministrarà el corrent necessari als
elements de seguretat però sense interferir ni barrejar-se amb els circuits elèctrics de la
font d’alimentació 2.

Les instal·lacions provisionals d’obra han de disposar d’un quadre de
protecció i comandament a l’origen de cada instal·lació.

Existeix el costum extès de muntar en un sol quadre tots els aparells. Cal remarcar
que aquest muntatge no és reglamentari i per tant cal separar en quadres diferents
cadascuna de les alimentacions emprades.

La instal·lació ha de disposar d’un aparell de tall omnipolar que interrompi
l’alimentació de manera immediata. Així mateix, cada sector o circuit també ha de
disposar de mitjans de seccionament i tall omnipolar. L’alimentació dels aparells
que cada instal·lació fa servir s’ha de fer en un quadre de distribució que inclogui
els dispositius següents:

• Dispositius de protecció contra les sobreintensitats com, per exemple, els
interruptors magnetotèrmics (PIA)

• Dispositius de protecció contra els contactes indirectes com, per exemple,
els interruptors diferencials (ID)

• Bases de presa de corrent
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La figura 2.10 mostra tots els elements de comandament i protecció de què ha de
disposar una instal·lació temporal i provisional d’obra.

Figura 2.10. Quadres de comandament i protecció d’una instal·lació provisional d’obres

2.3.2 Protecció contra els xocs elèctrics

D’acord amb el que prescriu la ITC-BT-24, les mesures de protecció contra els
contactes directes d’una instal·lació provisional i temporal d’obres han de ser
preferentment les següents:

• Protecció per aïllament de les parts actives

• Protecció mitjançant barreres o embolcalls

El Reglament es decanta per aquestes mesures protecció per mitjà
de l’allunyament perquè, atès el caràcter provisional de la instal·lació,
ofereixen una possibilitat d’evitar de manera absoluta qualsevol risc de
contacte, cosa que, en canvi, no passa en el cas de les mesures de protecció
per mitjà de dispositius automàtics com els interruptors magnetotèrmics.

Pel que fa a les mesures de protecció contra els contactes indirectes, el Regla-
ment prescriu que cada una de les bases o grups de base han d’anar protegits
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per dispositius de corrent diferencial de 30 mA com a màxim o bé han de ser
alimentats amb molt baixa tensió de servei (MBTS). També es considera admissi-
ble la protecció per mitjà de l’aïllament galvànic mitjançant un transformador
individual.

La taula 2.2 presenta un resum de les prescripcions sobre el xoc elèctric referides
al que dicta la ITC-BT-24.

Taula 2.2. Resum de les característiques de les proteccions contra els xocs elèctrics en instal·lacions
provisionals i temporals d’obra segons els punts que articulen la ITC-BT-24

Contactes directes Observacions Contactes indirectes Observacions

Aïllament de les parts
actives

ITC-BT-24 3.1
Preferible

Tall automàtic de
l’alimentació

ITC-BT-24 4.1 \en
esquema TT: UL < 24
Vac, UL < 60 Vdc

Barreres i embolcalls ITC-BT-24 3.2
Preferible

Equips de la classe 2 ITC-BT-24 4.2

Per mitjà d’obstacles ITC-BT-24 3.3 Emplaçaments no
conductors

ITC-BT-24 4.3

Posar la instal·lació fora
de l’abast per
allunyament

ITC-BT-24 3.4

només per evitar el
contacte accidental amb
les parts en tensió

Connexions
equipotencials no
connectades a terra

ITC-BT-24 4.4

Dispositius de corrent
diferencial-residual

ITC-BT-24 3.5 Separació elèctrica ITC-BT-24 4.5

2.3.3 Criteris per a l’elecció dels equips

En general, les envolupants i embolcalls, l’aparellatge, les preses de corrent i en
general tots els elements a la intempèrie han de tenir un grau de protecció com a
mínim d’IP45.

La norma UNE-EN 60.439-4 regula les característiques comunes de
l’aparellatge en les d’instal·lacions provisionals. Pel que respecta a la
protecció dels embolcalls segons la codificació IP se seguiex el que prescriu
la norma UNE-EN 20.324.

Canalitzacions. Les canalitzacions han d’estar disposades de manera que no
exerceixin cap esforç sobre el conductor llevat que estiguin previstes per a aquest
efecte. El grau de protecció mínim ha de ser el següent:

• Tubs (segons l’UNE 50.086-1):

– Resistència molt forta a la compressió
– Resistència molt forta a l’impacte

Compte!

La norma no especifica quines són les xifres característiques dels índex corresponents sinó
que es limita a generalitzar amb un terme poc concret com és protecció molt forta.

Recordeu que les ITC-BT-20
i ITC-BT-21 regulen les
característiques que han de
complir les canalitzacions.
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D’aquesta manera deixa al criteri particular de l’instal·lador la selecció dels material
concrets que s’han d’utilitzar en funció de les condicions particulars de la instal·lació.

• Els altres tipus de canalitzacions han d’estar protegides amb graus equi-
valents als definits en el cas dels tubs.

Cables elèctrics. Els cables que s’han de fer servir en instal·lacions d’exterior
han de ser de tensió assignada mínima entre 450 V i 750 V, i han de disposar
d’una coberta de policloroprè o similar.

Els cables que s’han de fer servir en instal·lacions d’interior han de ser de tensió
assignada mínima entre 300 V i 500 V i aptes per a serveis mòbils.

Connexions a terra. L’esquema d’alimentació que s’ha d’utilitzar respecte a les
connexions a terra és el corresponent a l’esquema TT.

L’esquema de connexió TT

Aquest tipus de connexió té un punt d’alimentació, generalment el neutre, connectat
directament a terra. Les masses de la instal·lació receptora estan connectades a una presa
de terra separada de la presa de terra de l’alimentació.

2.4 Fires i estands (ITC-BT-34)

Les instal·lacions elèctriques en fires i estands també són, com les d’obres,
provisionals i temporals, ja que la instal·lació només s’utilitza el temps que dura
l’activitat per a la qual s’ha fet el muntatge.

Les instal·lacions en fires i estands difereixen de les instal·lacions
provisionals d’obres en dues característiques fonamentals: les fonts
d’alimentació i el mobiliari.

En primer lloc, les fonts d’alimentació en una fira o estand són úniques per a cada
instal·lació. Això és així per les circumstàncies de la ubicació de l’esdeveniment,
normalment en locals tancats, els quals ja disposen de fonts d’alimentació pròpies,
i sobretot per les necessitats reduïdes de potència de la instal·lació que, en aquest
tipus d’instal·lacions, són més petites que en les d’obres pel fet que les càrregues
elèctriques que ha de suportar es redueixen a elements portàtils de presentació i
il·luminació.

Triangle o quadrat de foc?

El triangle del foc és la combinació formada pels tres elements necessaris per a la
presència del foc: combustible, comburent i calor. A part d’aquest tres elements, cal la
presència d’algun element que iniciï el foc com pot ser una flama o una espurna elèctrica,
raó per la qual en algunes obres es parla del quadrat del foc i no de triangle, ja que només
amb els elements del triangle no es produeix el foc.

L’altra diferència principal entre els dos tipus d’instal·lacions provisionals és
l’entorn mobiliari en el qual tenen lloc les activitats.
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Atès que les fires i d’altres esdeveniments similars tenen finalitats comercials
o, en qualsevol cas, de presentació i informació, els elements de confort i de
comoditat hi han de ser presents, i això fa augmentar notablement el risc d’incendi.
Tots tenim present en la memòria la imatge d’algun estand de fira on mai no
falten ni la fusta ni les moquetes, materials amb un poder ignífug elevat que,
juntament amb l’escalfor que provoca una il·luminació forta del local -també amb
finalitats d’augmentar l’atenció del client o el visitant- poden crear les condicions
necessàries per al foc.

Pel que fa a les característiques generals, cal tenir present que el Reglament
estableix que la tensió nominal de les instal·lacions elèctriques temporals en
recintes d’exposició, estands i parcs d’atracció no ha de superar els 230 V o 400
V en corrent altern.

2.4.1 Protecció contra els xocs elèctrics

Les mesures de protecció contra els contactes elèctrics directes no poden
consistir en obstacles que impedeixin l’accés als aparells elèctrics ni tampoc
en estratègies d’allunyament. Ateses les dimensions reduïdes de determinats
expositors i estands, les mesures d’allunyament i obstrucció no resultarien fiables
a causa de les enormes facilitats d’accés que poden presentar les instal·lacions.

El Reglament interpreta que no hi ha cap mesura que, per la via dels
obstacles, asseguri la protecció total contra els contactes elèctrics directes.
La protecció ha de venir de mesures de tall de l’alimentació o bé de tensions
de servei molt baixes (MBTS). En aquest darrer cas, la protecció s’ha
d’assegurar mitjançant un aïllament capaç de resistir un assaig dielèctric de
500 V durant un minut.

Tots els circuits han d’estar protegits contra les sobreintensitats mitjançant un
dispositiu de tall situat a l’origen del circuit.

Les mesures de protecció contra els contactes elèctrics indirectes han d’asse-
gurar el tall mitjançant dispositius diferencials, com, per exemple, interruptors
diferencials (ID), de corrent diferencial-residual assignat màxim de 30 mA.

La taula 2.3 resumeix les prescripcions en matèria de protecció davant del xoc
elèctric referides als diferents punts que articulen la norma tècnica complementà-
ria.
Taula 2.3. Resum de les característiques de les proteccions contra els xocs elèctrics en instal·lacions
de fires i estands segons els punts de la ITC-BT-24

Contactes directes Observacions Contactes indirectes Observacions

Aïllament de les parts
actives

ITC-BT-24 3.1 Preferible Tall automàtic de
l’alimentació

ITC-BT-24 4.1 Id < 30
mA

Barreres i embolcalls ITC-BT-24 3.2 Preferible Equips de la classe 2 ITC-BT-24 4.2

Per mitjà d’obstacles ITC-BT-24 3.3 No és
admissible

Emplaçaments no
conductors

ITC-BT-24 4.3 No és
admissible

En la secció “Annexos”
del web del mòdul
trobareu la ITC-BT-34
sobre les instal·lacions en
fires i estands.
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La combinació de calor i
espurnes, i la presència

d’oxigen i material
combustible són les causes
del foc i, en conseqüència,

dels incendis.

Taula 2.3 (continuació)

Contactes directes Observacions Contactes indirectes Observacions

Posar la instal·lació fora
de l’abast per
allunyament

ITC-BT-24 3.4 No és
admissible

Connexions
equipotencials no
connectades a terra

ITC-BT-24 4.4 No és
admissible

Dispositius de corrent
diferencial-residual

ITC-BT-24 3.5 Separació elèctrica ITC-BT-24 4.5

MBTS aïllament dielèctric de
500 V durant 1 minut

MBTS

2.4.2 Altres tipus de proteccions

Ateses les característiques mobiliàries addicionals de confort que poden incorpo-
rar aquests tipus d’instal·lacions provisionals com són les fires i els estands, i atès
el risc elevat de foc que tot això comporta, el Reglament prescriu les mesures de
protecció que cal adoptar per evitar incendis i les altes temperatures.

Protecció contra els incendis. Els incendis d’origen elèctric tenen l’origen
principalment en dos elements. Tal com vèieu en el triangle del foc, perquè hi
hagi un incendi cal, entre d’altres condicions, la presència de calor i una espurna
perquè es produeixi el foc. Les instal·lacions elèctriques poden crear totes dues
condicions:

• D’una banda, la circulació del corrent pels conductors i els aparells elèctrics
pot provocar l’augment de la temperatura degut a l’efecte Joule.

• D’una altra banda, els mecanismes d’interrupció del corrent elèctric
provoquen tensions elevades a l’aire, fet que pot ionitzar el dielèctric amb
l’aparició de espurnes elèctriques minúscules.

Les estratègies per reduir el perill de foc s’han d’enfocar des d’aquests dos punts
de vista:

• En primer lloc l’aparellatge que s’utilitzi ha de minimitzar el risc d’apari-
ció d’espurnes mitjançant mecanismes de tall adequats.

• En segon lloc, eldimensionament de la instal·lació ha de ser suficient per
poder evitar l’augment perillós de la temperatura en totes i cadascuna de
les condicions d’utilització. És en aquest punt que també cal considerar
els increments de la temperatura ambient que poden aparèixer per motius
inherents a la finalitat de la instal·lació, com, per exemple, la presència de
públic i una il·luminació forta.

Protecció contra les altes temperatures. En l’apartat d’il·luminació el Regla-
ment recomana situar els equips d’instal·lació a una distància prou allunyada dels
materials combustibles.



Instal·lacions elèctriques especials 59 Instal·lacions elèctriques en locals de característiques especials

En cas d’haver-hi presència de rètols i aparadors amb il·luminació interna, aquests
s’han de construir amb materials que tinguin una resistència a la calor apropiada,
que siguin mecànicament resistents i que disposin d’aïllament elèctric. A més,
cal assegurar la presència d’una ventilació adequada, natural o forçada, segons les
característiques de l’indret.

Els estands amb una concentració d’aparells elèctrics, accessoris
d’il·luminació o làmpades, que generen una calor superior a la normal
han de tenir una coberta ben ventilada i construïda amb materials
incombustibles.

2.4.3 Criteris per a la selecció dels equips

En general, l’aparellatge de comandament i protecció ha d’estar situat en
armaris tancats accessibles amb l’ajut d’una clau o un estri particular.

A banda, els criteris principals emprats en la selecció dels elements d’una
instal·lació en una fira són detallats a continuació.

• Canalitzacions i embolcalls. Els graus de protecció per a les canalitzacions
i els embolcalls han de ser IP4x en el cas de les instal·lacions d’interior, i
IP45 en el de les instal·lacions d’exterior. A més, les canalitzacions s’han
de fer amb tubs o canals i han de tenir un grau de protecció de IP4x en
el cas de les instal·lacions d’interior, i de IP45 en el de les instal·lacions
d’exterior. Els cables elèctrics a les instal·lacions interiors han de tenir
una tensió assignada mínima entre 300 V i 500 V i han de ser aptes per a
serveis mòbils.

A les instal·lacions exteriors, els cables han de tenir una tensió assignada entre
450 V i 750 V i han de ser aptes per a serveis mòbils.

• Llums. Els llums fixos situats a menys de 2,5 m de terra o en llocs
accessibles a les persones han d’estar fixats fermament i s’han de col·locar
de manera que s’impedeixi qualsevol mena de contacte. L’accés a l’interior
dels llums només es pot fer mitjançant l’ús d’una eina.

Compte!

Les instal·lacions susceptibles d’allotjar més de cent persones han de disposar
d’enllumenat de seguretat segons prescriu la ITC-BT-28.

• Interruptors de seguretat. Cal que els circuits d’alimentació dels llums
de l’estand i de la il·luminació de vitrines i altres expositors siguin indepen-
dents de la resta de la instal·lació elèctrica, i han de tenir un interruptor
d’emergència al començament del seu recorregut.

La longitud dels cables no
pot sobrepassar els 2 m.
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En la secció “Annexos” del
web del mòdul trobareu la
ITC-BT-35 corresponent a

les instal·lacions en
establiments agrícoles i

hortícoles.

• Bases i preses de corrent. Les bases o preses de corrent instal·lades a terra
han d’anar dins d’embolcalls protegits contra la penetració d’aigua. I, a més
a més, han de tenir un grau de protecció contra els impactes IK10. Només
un sol cable ha d’estar unit a una presa. No s’han d’utilitzar adaptadors
multivia ni bases múltiples, excepte les bases múltiples mòbils que s’han
d’alimentar des d’una base fixa amb un cable de 2 m de longitud màxima.

• Connexions a terra. Quan s’instal·li un generador per subministrar alimen-
tació a una instal·lació temporal mitjançat un esquema de connexió de neutre
TN, TT o IT, cal tenir cura de garantir que la instal·lació està connectada a
terra correctament.

El codi dels esquemes de connexió del neutre i de les masses

Els esquemes de connexió del neutre i les masses segueixen les prescripcions de la
ITC-BT-08 i es designen mitjançant un codi format per dues lletres.

La primera lletra refereix la situació de l’alimentació respecte a terra d’aquesta manera:

T: connexió directa d’un punt de l’alimentació a terra.

I: aïllament de totes les parts actives de l’alimentació a terra o connexió per mitjà d’una
impedància.

La segona lletra, que es refereix a la situació de les masses de la instal·lació receptora
respecte a terra d’aquesta manera:

T: masses connectades directament a terra.

N: masses connectades al punt de l’alimentació posat a terra (normalment el conductor
neutre).

Per tant, la utilització d’un generador independent per a l’alimentació representarà
una mesura addicional de protecció que té en compte la connexió d’equipotencia-
litat entre l’aparell generador i la instal·lació:

• En el cas de la instal·lació TN, cal assegurar que el terra de la instal·lació
està connectat al punt de l’alimentador auxiliar que subministra la connexió
a terra.

• En el cas de la instal·lació TT, el que s’ha de verificar és la continuïtat
elèctrica entre el terra de la instal·lació i el terra del generador auxiliar, a fi
i efecte de garantir l’equipotencialitat dels conductors de protecció de tot el
sistema.

• En el cas de la instal·lació IT, cal seguir un procediment semblant a
l’adoptat en la instal·lació TT sempre que l’alimentació del generador
auxiliar no es trobi completament aïllada de terra.

2.5 Establiments agrícoles i hortícoles (ITC-BT-35)

La ITC-BT-35 regula les instal·lacions elèctriques ubicades en establiments agrí-
coles i hortícoles on hi ha animals. Es tracta d’instal·lacions elèctriques fixes que
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serveixen de manera permanent a l’establiment on es troben i no s’inclouen en
aquesta tipologia les instal·lacions mòbils o eventuals, objecte en particular de la
ITC-BT-33.

L’objectiu de la instrucció és evitar que els animals domèstics o de granja que es
crien als establiments i també les persones que hi treballen o hi viuen es trobin
exposats al risc de xoc elèctric per un contacte accidental amb algun element en
tensió.

Tanmateix, ateses les característiques d’aquests establiments dedicats a la cria,
manteniment i explotació de diferents tipus d’animals, hi pot haver material
combustible com, per exemple, la palla, el fenc, pinso i fustes o restes de material
orgànic. La presència d’aquest material i les temperatures elevades –sovint
necessàries per a la cria i explotació de determinats tipus de bestiar– a les quals
es veu sotmès també representen un risc alt d’incendi.

En conseqüència, en aquest tipus d’establiments cal dotar les instal·lacions elèctri-
ques de les mesures preventives adequades per evitar aquests dos tipus de perills.

2.5.1 Protecció contra el xoc elèctric

Les mesures de seguretat contra el contacte directe passen per la utilització de
barreres o embolcalls que tinguin un grau de protecció contra la intrusió de cossos
sòlids mínim de IP2X o bé amb algun element d’aïllament capaç de suportar un
assaig dielèctric de 500 V durant un minut.

Els circuits que alimenten les bases de preses de corrent han d’estar protegits per
dispositius de tall de corrent diferencial amb un corrent de defecte que no sigui
superior a 30 mA.

Pel que fa a les mesures de protecció contra el contacte indirecte, es recomana
la disposició d’un sòl metàl·lic enreixat unit al conductor de protecció que
garanteixi l’equipotencialitat de tota la superfície de pas. També cal establir una
unió equipotencial suplementària que reuneixi totes les masses i qualsevol dels
elements metàl·lics susceptibles de ser tocats pels animals, i les connecti amb el
conductor de protecció de la instal·lació.

Als indrets on hi hagi els animals de cria, l’alimentació del sistema de protecció
contra els contactes indirectes per mitjà dels dispositius de tall automàtic de
l’alimentació ha de ser d’una tensió alterna inferior a 25 V eficaços, o d’una tensió
contínua constant no superior a 60 V.

Cap dels dispositius de tall de l’alimentació, inclosos els polsadors de parada
d’emergència, no es poden col·locar a les zones on hi hagi presència d’animals, ni
tampoc als llocs on els animals dificultin un accés fàcil i ràpid.

Compte!

A l’hora de decidir la ubicació dels dispositius de tall cal tenir en compte el
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comportament dels animals en estat de pànic i preveure els possibles recorreguts tant
del personal encarregat d’accionar els mecanismes de tall com dels animals que en poden
dificultar l’accés.

La taula 2.4 resumeix les prescripcions sobre el xoc elèctric referides als diferents
punts que articulen la instrucció tècnica de referència.

Taula 2.4. Resum de les característiques de les proteccions contra els xocs elèctrics en establiments
agrícoles i hortícoles segons la ITC-BT-24

Contactes directes Observacions Contactes indirectes Observacions

Aïllament de les parts
actives

ITC-BT-24 3.1 en MBTS Tall automàtic de
l’alimentació

ITC-BT-24 4.1 Id < 30
mA

Barreres i embolcalls ITC-BT-24 3.2 en MBTS Equips de la classe 2 ITC-BT-24 4.2

Per mitjà d’obstacles ITC-BT-24 3.3 No és
admissible

Emplaçaments no
conductors

ITC-BT-24 4.

Posar la instal·lació fora
de l’abast per
allunyament

ITC-BT-24 3.4 No és
admissible

Connexions
equipotencials no
connectades a terra

ITC-BT-24 4.4 en locals
amb animals

Dispositius de corrent
diferencial-residual

ITC-BT-24 3.5 Separació elèctrica ITC-BT-24 4.5

MBTS aïllament dielèctric de
500 V durant 1 minut

MBTS

2.5.2 Protecció contra els incendis

Com a mesura de prevenció d’incendis, els dispositius de tall de
l’alimentació han de tenir un corrent diferencial residual de 500 mA com
a màxim.

A fi i efecte d’evitar que els aparells de calefacció puguin caure damunt del
material combustible o sobre els animals que es crien, i causar danys i cremades,
les estufes han de tenir una instal·lació que les mantingui fixades a terra de
manera que no sigui possible ni que caiguin ni que es decantin. Cal situar-les
a una distància prudent respecte als animals als quals va dirigida l’escalfor que
produeixen i, pel que fa als aparells radiants, la distància ha de ser de 50 cm
com a mínim, sempre que les instruccions de l’equip no recomanin una distància
superior.

2.6 Tanques elèctriques per al bestiar (ITC-BT-39)

És comú en les superfícies habilitades per a la pastura limitar el terreny amb
tanques electrificades que descarreguen petites intensitats de corrent al bestiar
quan s’hi atansa, i així se li ensenya a respectar la zona on pot menjar.

Atès que es tracta de mesures persuasives, aquestes descàrregues consisteixen en
impulsos elèctrics de tensió elevada però d’intensitat de corrent baixa. Així es
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produeix un xoc elèctric que té un efecte semblant a les descàrregues electrostàti-
ques que es produeixen en el contacte accidental amb el xassís d’un vehicle quan
baixem del cotxe i posem els peus a terra per primer cop.

2.6.1 Característiques elèctriques del xoc produït

L’aparell encarregat de sintetitzar i subministrar aquests impulsos regularment a
la tanca elèctrica s’anomena alimentador. Es tracta d’un generador de molt alta
tensió i baixa energia que subministra polsos de curta durada com el que es pot
veure en la figura 2.11. Val la pena dedicar un moment i observar de quina manera
es poden determinar els valors que apareixen en aquesta figura.

Les característiques tècniques dels alimentadors que es poden trobar en el
mercat oscil·len entorn dels valors següents:

• Tensió de sortida: entre 1 kV i 12 kV

• Energia de l’impuls: entre 1 J i 8 J

• Periodicitat de l’impuls: entre 50 s i 60 s

L’alimentador de la tanca elèctrica pren l’alimentació per mitjà de la connexió
amb alguna de les fonts de tensió següents:

• Directament amb la xarxa pública.

• Bateries que prenen l’alimentació de la xarxa pública.

• Bateries autònomes.

La figura 2.11 mostra la gràfica temporal de la tensió injectada per l’alimentador
a la tanca per a la seva electrificació. Hi ha la seqüència temporal i l’ampliació en
detall de cada pols de tensió.

En la secció “Annexos” del
web del mòdul trobareu la
ITC-BT-39 corresponent a
les tanques elèctriques
per al bestiar.
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Figura 2.11. Forma elèctrica de l’impuls generat per un alimentador
d’una tanca elèctrica

Càlcul de l’impuls elèctric a les tanques per a bestiar

A partir d’aquestes dades de catàleg, hem de mirar de calcular millor quin serà l’aspecte
d’aquest impuls.

L’energia total d’un senyal elèctric es calcula mitjançant el producte de la potència
elèctrica pel temps de durada del senyal.

Sabem que la potència elèctrica d’un senyal es mesura a partir del producte del voltatge
pel corrent:

P = V · I

Ara bé, si combinem l’equació anterior amb la llei d’Ohm

I =
V

R

Així s’obté una nova manerade calcular la potència elèctrica d’un senyal a partir de la
resistència del circuit:

P =
V 2

R

La resistència del circuit la conforma la impedància bé de l’animal que entra en contacte
directe amb la tanca, bé del personal que accidentalment toca el material conductor i
s’enrampa. En matèria de seguretat elèctrica s’utilitzen valors entre un i cinc megaohms
(MΩ) com a mesura de la impedància humana. Triem, per exemple, 1,5 MΩ i calculem la
potència d’aquest impuls:

P =
V 2

R
=

1.0002

1.500
= 666, 7W

Un cop calculada la potència elèctrica instantània d’una descàrrega d’1 kV sobre una
persona, si sabem que els alimentadors generen transitoris d’entre 1 J i 8 J, podem
determinar el temps que dura l’impuls tenint en compte que:

t =
E

P

Aleshores, per a un impuls elèctric d’1 J per una potència instantània de 666,7 W, correspon
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una durada aproximada d’1 mil·lisegon (ms). I, per a un impuls de 8 J per la mateixa
potència, correspondria una durada de 10 ms.

2.6.2 Protecció contra els xocs elèctrics accidentals

Les tanques electrificades per a bestiar es troben emplaçades en terrenys de pastura,
és a dir, en zones obertes a la intempèrie on és possible el trànsit d’altres persones
alienes a la instal·lació.

La proximitat de les persones a les tanques electrificades representa un risc
de contacte directe accidental amb la instal·lació, fet que obliga a establir
les mesures preventives prescrites en les instruccions ITC-BT-22, ITC-BT-
23 i ITC-BT-24.

Tanmateix, atesa la grandària del perímetre de la tanca i, per tant, l’augment de les
possibilitats de xoc elèctric, les tanques per al bestiar estan obligades a augmentar
els elements de protecció amb altres mesures particulars.

2.6.3 Prescripcions particulars aplicades a les tanques elèctriques

La tanca elèctrica ha d’estar senyalitzada amb cartells situats com a màxim cada 50
m. Els rètols de senyalització han de portar la indicació “tanca elèctrica” escrita
sobre un triangle equilàter amb lletres negres de 25 mm d’altura sobre un fons
groc. Les dimensions del cartell han de ser com a mínim de 105 mm d’amplada
i 210 mm d’alçària.

Els cartells s’han de col·locar a llocs ben visibles i preferentment subjectats a la
part més elevada de la tanca si les característiques constructives del recinte ho
permeten. Si no, cal fixar les senyalitzacions sobre els conductors de manera que
se n’asseguri la visibilitat correcta.

Distància mínima

Cal respectar una distància mínima de 2 m entre el perímetre de la tanca i qualsevol altra
element en tensió que estigui alimentat per una font diferent, com per exemple un altre
tancat electrificat, per evitar d’aquesta manera que es puguin tocar totes dues instal·lacions
simultàniament.

Així mateix, els conductors actius de les tanques han d’estar separats de qualsevol
altre element metàl·lic per evitar que el metall condueixi l’impuls i es converteixi
en part de l’estructura electrificada. Els conductors de la tanca i els de connexió
a l’alimentador no s’han de subjectar en cap cas a suports corresponents a alguna
altra canalització, tant d’alta com de baixa tensió, de telecomunicacions o d’altra
mena.
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Els elements de maniobra de les portes han d’estar aïllats convenientment. Un
cop oberta, la porta ha de posar fora de tensió els conductors compresos entre els
suports laterals de les portes.

La figura 2.12 mostra la distribució dels elements que integren la instal·lació
de l’alimentador per a una tanca electrificada i les dimensions mínimes que es
requereixen.

Figura 2.12. Prescripcions particulars d’una tanca electrificada

L’alimentador s’ha de col·locar en un indret que no pugui quedar colgat de palla
o de fenc ni de cap mena de producte que el pugui deteriorar, dissimular o
amagar a la vista del personal. Cal col·locar-lo a una distància propera a la tanca
per no allargar de manera innecessària els cables que connecten la sortida de
l’alimentador i la tanca, i així evitar pèrdues en la connexió i possibles problemes
derivats de “falsos contactes” o trencaments dels conductors. La presa de terra de
l’alimentador ha d’estar aïllada de qualsevol altra terra, fins i tot de la seva pròpia
massa.

2.7 Els sistemes de qualitat aplicats a les instal·lacions elèctriques
especials

El model actual de qualitat és el que busca la satisfacció del client per mitjà de la
millora contínua.

El sistema ha de ser dinàmic i perfectament modificable per a qualsevol
variació en el producte o en els requeriments. Per tant, tots els processos
i totes les anàlisis han de ser revisats contínuament per adaptar-los a les
necessitats.
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El punt de vista de la qualitat

Enfocar qualsevol producte o servei des del punt de vista de la qualitat demana tenir una
visió del procés en el seu conjunt per no deixar cap element de banda.

Cal pensar que, si passeu per alt o deixeu de banda algun procés en l’estudi de la qualitat,
aquest es pot convertir en una variable que descontroli tots els resultats, perquè és un
element real que actua sobre el vostre sistema però que us passa desapercebut i, per tant,
pot esdevenir molt perillós.

L’estudi de qualitat d’una instal·lació elèctrica especial ha de considerar com a
mínim els elements que es detallen a continuació:

1. L’anàlisi de les necessitats del client

2. La traducció de les necessitats del client a les especificacions de la
instal·lació

3. El càlcul de la instal·lació

4. El muntatge de la instal·lació

5. La verificació de la instal·lació

6. La documentació de la instal·lació

7. La informació al client i la seva formació sobre l’ús de la instal·lació

Els punts 3, 4, 5 i 6 són els elements clàssics que formen part d’una instal·lació
elèctrica, els que sempre heu de tenir en compte. A més, en la llista també
s’inclouen altres elements nous que conformarien l’enfocament més modern en
la gestió de la qualitat. En concret són els punts 1, 2 i 7, és a dir, aquells en
els quals el client entra a formar part de la instal·lació com a origen i final del
vostre treball. Inicialment, heu de procurar interpretar les necessitats del client en
forma d’especificació tècnica. Heu de tenir en compte que el client no ha de ser
forçosament una persona coneixedora dels aspectes tècnics, i que potser les seves
inquietuds no s’adapten al cent per cent a allò que us demana.

La vostra feina consisteix a adaptar les demandes del client al llenguatge
més tècnic.

De la mateixa manera, un cop acabats els treballs, podeu actuar de dues maneres.
Si feu estrictament allò que el Reglament us demana, us limitareu a lliurar
la documentació requerida per a la tramitació del muntatge a l’administració
competent.

Però si voleu satisfer completament les necessitats del client, haureu d’incloure
en la documentació allò que suggereix el punt 7 de l’estudi de qualitat d’una
instal·lació, és a dir, haureu d’esmerçar un cert temps a formar i informar el client
sobre tot allò que vosaltres heu muntat, indicant-li amb detall què volia i de quina
manera ho heu muntat.
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Un indicador...

...serveix per determinar
objectivament la qualitat del
vostre treball però també per

indicar-vos noves vies de millora.

Ara queda per tractar la manera en què heu d’actuar per implementar els dos
sistemes de qualitat vistos fins ara: el sistema de control de la qualitat i el
d’assegurament de la qualitat.

2.7.1 Sistema de control de qualitat

Hi ha dos sistemes de qualitat diferents, basats en dues filosofies diferenciades.
El primer que veiem aquí es el sistema de control de qualitat, el qual es basa
en l’establiment d’inspeccions finals per al lliurament a l’usuari de material i
productes defectuosos.

El sistema de control de qualitat podem dir que ja està determinat pel Reglament.
En la instrucció ITC-BT-4, el Reglament obliga a fer tota mena de verificacions
un cop acabat el muntatge. A més, també prescriu la necessitat de documentar
aquestes verificacions i que vagin signades per l’instal·lador autoritzat.

Per tant, podem dir que qualsevol instal·lació elèctrica ja segueix un sistema de
control de qualitat.

Tanmateix heu de tenir present que tot allò que pugueu fer per millorar
aquest sistema de control passarà per millorar, al seu torn, les verificacions
bàsiques que per llei esteu obligats a dur a terme.

2.7.2 Sistema d’assegurament de la qualitat

A part del sistema de control de qualitat, també hi ha el sistema d’assegurament
de la qualitat, el qual pren com a punt de partida una anàlisi detallada dels
processos de fabricació i disseny amb l’objectiu d’eliminar-ne els elements que
són causa de defecte i, d’aquesta manera, mirar d’aconseguir una fabricació sense
defectes.

L’assegurament de la qualitat aplicat a les instal·lacions elèctriques especials
s’ha de basar en l’aplicació d’allò que es coneix amb el nom de la roda de Deming.
Aquesta roda us indica que qualsevol decisió de millora s’ha de basar en l’anàlisi
estadística d’una sèrie de mesures que vosaltres haureu establert amb la intenció
de quantificar els resultats del vostre procés d’instal·lació.

La roda de Deming consta de quatre accions –planificar, fer, avaluar i millorar–
que giren de manera constant. Aquestes quatre accions les podríem adaptar ara
als elements que conformen una instal·lació elèctrica especial d’aquesta manera:

• Planificar es tracta de veure de quina manera enfoqueu tota la instal·lació.
En el vostre cas, aquesta acció implicaria la redacció de les especificacions
conjuntament amb el client i el càlcul de la instal·lació.
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• Fer és el muntatge de la instal·lació.

• Avaluar. En el procés d’avaluació hi podeu incloure dos elements: les
verificacions i les enquestes. En primer lloc, el resultat de la verificació
us pot servir per valorar més o menys positivament el resultat del muntatge.
Per exemple, us podríeu fixar objectius mesurables i assequibles, com ara
determinades caigudes de tensió, resistències d’aïllament, etc., les quals us
servirien per anar avaluant la qualitat del muntatge.

• Millorar. Els resultats obtinguts en avaluar els indicadors anteriors us
poden servir, al seu torn, com a nous punts de partida per millorar en el
futur.
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3. Altres tipus d’instal·lacions elèctriques especials

Encetem ara el tercer bloc de prescripcions corresponents a les instal·lacions
elèctriques que ateses les seves característiques particulars han estat mereixedores
d’unes instruccions tècniques específiques. En aquest apartat l’atenció es fixarà en
les instal·lacions següents, cadascuna acompanyada de la seva instrucció tècnica
complementària:

• Instal·lacions elèctriques en caravanes i parcs de caravanes (ITC-BT-41)

• Instal·lacions elèctriques en ports i marines per a vaixells d’esbarjo (ITC-
BT-42)

• Instal·lacions elèctriques en mobles (ITC-BT-49)

• Instal·lacions elèctriques en locals que contenen radiadors per a saunes (ITC-
BT-50)

3.1 Instal·lacions elèctriques en caravanes i parcs de caravanes (ITC-
BT-41)

Els vehicles amb caravanes i les autocaravanes es troben equipades a l’interior
amb tots els serveis necessaris per fer totes les activitats de la vida diària, des
de l’equipament higiènic com poden ser dutxes i aigua calenta, passant per
adequacions climàtiques com bombes de calor i aire condicionat, i també serveis
més bàsics com ara la il·luminació i preses de corrent altern.

L’estacionament estable de les caravanes i les autocaravanes es fa en instal·lacions
que s’anomenen parcs de caravanes equipades amb quadres elèctrics que dis-
tribueixen el corrent per poder subministrar l’energia que els serveis esmentats
necessiten.

L’objecte de la ITC-BT-41 és establir els criteris de protecció i funcionament
d’aquestes instal·lacions particulars. El contingut d’aquesta instrucció es
troba completament desenvolupat en la norma UNE 20460-7-708.

La norma UNE 20460-7-708 estableix en el seu àmbit d’aplicació les definicions
següents, que acoten l’aplicació particular de les prescripcions a l’espai on es
poden instal·lar una o més d’una caravana amb la nomenclatura següent:

• Camp de caravanes: la parcel·la de terreny que pot ser ocupada per una
tenda de campanya o per un vehicle habitable d’esbarjo.

En la secció “Annexos”
del web d’aquest mòdul,
trobareu la ITC-BT-41
corresponent a les
instal·lacions en
caravanes i parcs de
caravanes.
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• Parc de caravanes: àrea de terreny que conté dos o més camps de
caravanes.

El cas dels càmpings

La instrucció ITC-BT-41 no és d’aplicació directa en el cas dels càmpings, sinó que es limita
a regular les àrees especifiques dels càmpings on s’aparquen els vehicles d’esbarjo i les
caravanes.

Pel que respecte a les instal·lacions elèctriques dels càmpings en la seva totalitat, atès que
són un local de concurrència pública, cal considerar les diferents zones en funció de les
diverses instruccions tècniques corresponents.

Així, per exemple, cal aplicar la ITC-BT-39 quan es tracta d’instal·lacions a la zona de
piscines; la ITC-BT-09 a les instal·lacions d’enllumenat exterior i la ITC-BT-28 a les altres
parts del càmping com poden ser, per exemple, els restaurants, les zones comercials o la
recepció.

3.1.1 Instal·lacions als parcs de caravanes: característiques generals

Pel que fa als elements que converteixen en especials el tipus d’instal·lacions en
parcs de caravanes, cal considerar primer els dos espais principals en què podríem
dividir aquestes finques i, després, observar-ne les característiques distintives.

Els parcs de caravanes es poden dividir en els dos espais següents:

• Espai destinat al trànsit de vehicles

• Espai destinat a la instal·lació de les tendes i caravanes

La característica més rellevant de les caravanes considerades com a vehicles és
el gran volum. Les caravanes són vehicles preparats per habitar-los amb el màxim
de comoditats i amb la intenció d’assemblar-se el màxim possible a un habitatge.
Això obliga que l’usuari hagi de poder circular pel seu interior amb la tranquil·litat
de no haver d’adoptar cap postura forçada ni estranya. Així doncs, hi ha una sèrie
d’elements que cal considerar:

• En primer lloc, l’alçària, en conseqüència, ha de ser molt superior a la
d’un vehicle convencional. Si tenim en compte que l’alçada mitjana de la
població oscil·la, més o menys, entre 1,60 m i 1,90 m, és fàcil establir que
l’alçària mínima interna de les caravanes haurà de ser de 2 m. Això farà que
la caravana en el seu conjunt superi amb escreix els 3 m d’alçària. Aquest
serà el primer element a considerar en les instal·lacions elèctriques en parcs
de caravanes, ja que restringeix la distribució aèria dels conductors a una
altura suficient perquè no interfereixi en la circulació dels vehicles.

• En segon lloc, caldrà preveure les zones on els usuaris fixaran les tendes i
totes les altres instal·lacions i serveis associats. Una instal·lació o servei
associat a una caravana o a una tenda és, per exemple, la glorieta on
s’ubicaran els aparells de cuina. O també el terra de l’exterior de la tenda
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folrat amb materials més confortables com la moqueta o revestiments de
plàstic. Tots aquests aparells i elements associats aniran fixats amb claus i
piquetes que es clavaran a terra. De la mateixa manera que l’alçària dels
vehicles era un element limitador en les instal·lacions, la profunditat del
traçat de la distribució dels cables soterrats serà un punt a considerar.

• Finalment, la necessitat de dotar de tots els elements de comoditat l’in-
terior de les caravanes ens obligarà a subministrar l’energia elèctrica
necessària que les abasteixi dels serveis bàsics elèctrics com ara la llum,
bases de presa de corrent i aigua calenta. El subministrament caldrà fer-lo
mitjançant cables de distribució amb unes característiques determinades
però, sobretot, caldrà organitzar bé la col·locació dels quadres de distribu-
ció de manera que el desplegament dels cables faciliti la convivència amb
la resta de finques i eviti els accidents provocats per la presència d’elements
en el recorregut dels desplaçaments tant de les persones com dels vehicles.

Les característiques elèctriques dels quadres de distribució també han
de complir totes les mesures de prevenció de riscos elèctrics mitjançant
els elements de seguretat i protecció determinats per la instrucció tècnica
ITC-BT-24 sobre instal·lacions interiors o receptores i de protecció contra
contactes directes i indirectes.

La tensió de servei d’alimentació dels quadres de distribució dels parcs de
caravanes no pot superar els 230 V de corrent altern monofàsic o els 400 V de
corrent altern trifàsic. Es reserva la distribució del corrent altern trifàsic per als
vehicles d’esbarjo que, ateses les seves característiques de més consum, necessiten
un subministrament elevat de corrent.

Pel que fa als circuits de canalització i distribució de l’alimentació que van de
la fase a partir de la qual es pren l’alimentació fins al quadre de distribució, han de
ser preferiblement subterranis perquè una distribució subterrània és el sistema
que presenta menys riscos mecànics.

Per a les conduccions subterrànies cal soterrar els cables a una profunditat
mínima de 60 cm. El seu traçat ha de recórrer vies apartades de qualsevol camp
de caravanes, i han d’estar especialment allunyades de les zones del terreny on es
claven les piquetes amb les quals es fixen les tendes de campanya a terra. En cas
de no poder evitar aquestes zones, cal reforçar el conductor i la canalització amb
elements de protecció mecànica addicional.

El perill de les distribucions aèries

Si bé els circuits de canalització i distribució de l’alimentació poden ser aeris o
subterranis, la distribució aèria comporta el perill que les caravanes i els vehicles
s’enganxin, o quedin enredats amb els cables visibles –o els arrosseguin– en el curs de
les operacions de maniobra durant l’accés al parc de caravanes.

Pel que respecta a les conduccions de distribució aèria, com es veu en la figura
3.1 amb la distribució dels elements i les seves distàncies mínimes prescrites, el
cable s’ha de situar a una altura mínima de 6 m sobre el terreny arreu on pugui
circular un vehicle per evitar que les caravanes arrosseguin els cables. A la resta
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de superfícies, l’altura mínima per la qual es pot tirar el cable ha de ser de 3,5
m, és a dir, una distància que impedeix l’accés al cable de qualsevol persona dreta
amb els braços estirats enlaire.

Els suports encarregats de sostenir la instal·lació aèria s’han de col·locar de
manera que la col·lisió amb els vehicles sigui molt poc probable. Així doncs, la
seva situació hauria d’evitar els camins en què hi pugui haver trànsit de vehicles.
En cas de situar els suports en indrets on hi ha risc de topada durant la circulació
de les caravanes, els pals han d’estar protegits per evitar que s’hi puguin produir
danys que en redueixin o minvin les prestacions mecàniques de suport per als
conductors.

Els quadres de distribució s’han de localitzar en un indret adjacent al parc de
caravanes i no més lluny de 20 m de la connexió ubicada al vehicle d’esbarjo
que cal alimentar. Cada quadre no pot portar més de quatre bases de presa de
corrent per evitar els encreuaments perillosos dels cables que interconnecten el
quadre amb els vehicles.

Figura 3.1. Prescripcions de muntatge d’una instal·lació elèctrica en un
parc de caravanes

3.1.2 Protecció contra els xocs elèctrics

L’objectiu de la instal·lació dels quadres de distribució als parcs de caravanes
és alimentar els vehicles per al seus serveis elèctrics. No té sentit, doncs, que
l’usuari no hi tingui accés a l’hora de connectar-hi la caravana. En aquesta línia,
és raonable que no s’admetin les mesures de protecció basades en l’obstaculització
ni la ubicació d’elements que impedeixin l’accés a la instal·lació.
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La protecció contra els contactes directes s’ha de fer mitjançant
mecanismes d’interrupció de l’alimentació activats de manera automàtica
per sobrecorrent o mecanismes de protecció de corrent residual de 30 mA
com a màxim.

Pel que fa a les mesures de protecció contra els contactes indirectes, cal
considerar quina ha de ser la ubicació de la instal·lació per poder copsar el sentit
de les restriccions. Els quadres s’han de col·locar a zones preparades per a
l’aparcament estable de caravanes i vehicles d’esbarjo, normalment en finques
enjardinades i resguardades del sol gràcies a l’ombra d’arbres i plantes que s’han
plantat amb aquesta finalitat. Aleshores, el sòl és de terra i, en conseqüència,
conductor. El fet que el terra sigui conductor fa que el contacte indirecte amb
elements actius provoqui immediatament un xoc elèctric amb la persona per mitjà
del circuit format pel seu cos i el terra de la instal·lació.

La protecció contra contactes indirectes implica aïllar el circuit format per
la persona i el terra de la finca i el circuit format per la instal·lació i el terra de
protecció de la instal·lació, i només es pot admetre l’esquema de connexió
del neutre allà on el neutre i el conductor de protecció es troben diferenciats,
d’acord amb l’esquema TN-S. No és admissible cap altre esquema del tipus
TN, i tampoc no s’admet com a protecció qualsevol connexió equipotencial
dels conductors que no sigui a terra.

La taula 3.1 resumeix les prescripcions sobre el xoc elèctric d’acord amb allò que
dicta la ITC-BT-24.
Taula 3.1. Resum de les característiques de les proteccions contra els xocs elèctrics en instal·lacions
en caravanes i parcs de caravanes segons els punts de la ITC-BT-24

Tipus de protecció contra

contactes directes observacions contactes indirectes Observacions

Aïllament de les parts
actives

ITC-BT-24 3.1 Tall automàtic de
l’alimentació

ITC-BT-24 4.1 només
s’admet la variant TN-S
de l’esquema TN

Barreres i envolupants ITC-BT-24 3.2 Equips de la classe 2 ITC-BT-24 4.2 o
l’aïllament equivalent a
la classe 2

Per mitjà d’obstacles ITC-BT-24 3.3 no és
admissible

Emplaçaments no
conductors

ITC-BT-24 4.3 no és
admissible

Posar la instal·lació fora
d’abast per allunyament

ITC-BT-24 3.4 no és
admissible

Connexions
equipotencials no
connectades a terra

ITC-BT-24 4.4 no és
admissible

Complementària
per mitjà de
dispositius de corrent
diferencial-residual

ITC-BT-24 3.5 Separació elèctrica ITC-BT-24 4.5

MBTS Resistència d’aïllament
de 500 V durant 1 minut

MBTS
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La norma UNE-EN-60309-2
regula les bases de presa

de corrent en les
instal·lacions elèctriques en

parcs de caravanes i
caravanes.

3.1.3 Selecció dels equips elèctrics

El material elèctric instal·lat a l’exterior ha de complir les exigències de protecció
contra les influències externes segons el grau de protecció establert a continuació:

• Un índex IPX4. Els aparells han de presentar aquest grau de protecció pel
que fa a la presència d’aigua.

• Un índex IP3x. Els aparells han de presentar aquest grau de protecció pel
que fa a la presència de cossos sòlids estranys.

• Un índex IK08. Els aparells han de presentar aquest grau de protecció pel
que fa a la protecció contra impactes.

El materials elèctrics instal·lats a l’exterior han de ser:

• Bases de presa de corrent. Cada base de presa de corrent i el quadre que
les protegeix han de tenir un grau de protecció corresponent, com a mínim,
a l’índex IP44.

• Cable d’interconnexió. El mitjà d’interconnexió entre les bases de presa
de corrent del camp de caravanes i la del vehicle d’esbarjo que s’hi vol
connectar ha de constar dels elements següents:

– Els terminals d’acord amb el que prescriu la norma EN-60309-2.

– Un cable flexible del tipus H07RN-F –cables de goma flexible tant en
l’aïllament com en la coberta– o equivalent, dotat amb un conductor
de protecció amb les característiques següents:

∗ Longitud màxima de 25 m.

∗ Identificació amb el codi de colors establert.

∗ Una secció mínima per a una intensitat de corrent de 16 A de 2,5
mm2 per a conductors de coure, o un valor equivalent segons el
material conductor que s’empri.

La tria acurada del conductor

Si s’utilitzen corrents més elevats de 16 A, la secció del conductor s’ha d’escollir de
manera que garanteixi la desconnexió del dispositiu en cas de sobrecorrents segons el
valor establert en l’alimentació de l’equipament.

La figura 3.2 mostra un exemple d’alimentació 2P+T entre el punt d’alimentació
del camp de caravanes i el del vehicle d’esbarjo.
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Figura 3.2. Esquema d’un cable d’interconnexió d’alimentació monofàsica de
230 V eficaços

3.2 Instal·lacions elèctriques en ports i marines per a vaixells
d’esbarjo (ITC-BT-42)

Quan els vaixells arriben a port, han de poder alimentar els circuits interiors propis
de les embarcacions com podem ser els d’il·luminació o de subministrament de
corrent als aparells de mesura, i també han de poder recarregar els seus sistemes
d’acumuladors elèctrics.

Tots dos procediments es duen a terme mitjançant instal·lacions situades als
punts d’amarratge propers al mar perquè les embarcacions s’hi puguin connectar
fàcilment des de l’aigua.

Els riscos elèctrics que presenten aquest tipus d’instal·lacions, a banda dels ja
coneguts xocs elèctrics per contactes directes i indirectes, deriven de la proximitat
de l’aigua, fet que obliga a un aïllament dels equipaments contra la inserció de
líquid al seu interior.

L’objecte de la ITC-BT-42 és seleccionar els equips que han de formar la
instal·lació i determinar els elements de protecció que han de garantir la
seguretat de l’usuari.

Àmbit d’aplicació ITC-BT-42

L’àmbit d’aplicació d’aquesta instrucció tècnica complementària es restringeix als vaixells
d’esbarjo, entenent com a vaixell d’esbarjo qualsevol unitat flotant utilitzada exclusivament
per a la pràctica d’esports i el lleure, com són els vaixells, iots, cases flotants, etc.

Així mateix, s’entén com a port marí qualsevol moll, escullera o pontó flotant adequat per
a l’ancoratge o l’amarratge de vaixells d’esbarjo.
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En la secció “Annexos” del
web del mòdul trobareu la

ITC-BT-42, que tracta de
les instal·lacions en ports i

marines per a vaixells
d’esbarjo.

3.2.1 Característiques generals

En general, l’alimentació que s’ha de subministrar a les embarcacions és de 230
V eficaços en corrent altern.

Compte!

Excepcionalment, es poden alimentar amb corrent altern trifàsic a 400 V eficaços els
vaixells i els iots de gran consum elèctric, si el port que els acull està preparat per rebre
embarcacions d’aquesta envergadura.

Quadre de distribució. El quadre de distribució que ha d’alimentar l’embar-
cació d’esbarjo s’ha de col·locar al més a prop possible dels amarratges que cal
alimentar. Per a la distribució de l’energia elèctrica als quadres de distribució no
es permet cap línia aèria sinó que la forma de conducció de l’energia ha de ser
obligatòriament subterrània.

El quadre de distribució ha d’estar fixat sobre l’escullera a una distància mínima
d’1 m sobre el nivell de la plataforma on està fixat per evitar els efectes nocius
de les esquitxades d’aigua, tot i la protecció contra la intrusió de líquids que
li correspongui. La figura 3.3 exposa alguna d’aquestes prescripcions per als
quadres de distribució d’un port.

Figura 3.3. Prescripcions de muntatge d’una instal·lació elèctrica en una marina

Cas especial

Només en el cas en què es prenguin mesures complementàries de protecció com, per
exemple, un increment del grau de protecció establert pel Reglament o l’establiment de
barreres protectores contra les esquitxades de l’aigua, l’altura del quadre es pot reduir fins
a 30 cm per sobre el nivell de la plataforma on està fixat.
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Bases de presa de corrent. Les bases de presa de corrent encarregades de
subministrar el corrent que necessita l’embarcació han d’estar protegides amb un
dispositiu contra les sobreintensitats superiors o iguals a 16 A. Aquesta mesura de
protecció ha de ser individual per a cadascuna de les bases de corrent que hi hagi
al quadre de distribució.

De la mateixa manera, les bases han d’estar protegides amb un dispositiu de
corrent diferencial-residual no superior a 30 mA.

Cada base de presa de corrent ha d’estar proveïda d’un dispositiu de protecció
individual i no es permet que un mateix dispositiu protegeixi més d’una base de
corrent.

El Reglament estableix que totes les bases ubicades sobre la mateixa
escullera o pantalà, és a dir, totes les bases que subministrin alimentació
als vaixells ancorats a la mateixa línia de port, han d’estar connectades a la
mateixa fase.

L’ús de diferents fases d’alimentació mitjançant bases de presa de corrent inicial-
ment preparades per subministrar 230 V en corrent altern permetria accedir a 400
V sense les mesures de protecció adequades.

Compte !

En cas d’haver d’utilitzar fases diferents en la distribució d’alimentació en una mateixa
escullera, per exemple, per motius de càrrega de potència, caldria aïllar les bases entre
elles mitjançant un transformador de separació.

3.2.2 Protecció contra els xocs elèctrics

Quan s’utilitza una tensió de servei molt baixa (MBTS) sigui quina sigui la
protecció contra els contactes directes, aquesta ha d’estar assegurada per un
aïllament capaç de suportar un assaig dielèctric de 500 V durant un minut. En
qualsevol cas, no s’admet la protecció per mitjà d’obstacles ni posant-la fora de
l’abast.

Si s’utilitza una protecció per tall de l’alimentació contra els contactes indirectes,
aquesta protecció ha d’anar assegurada al seu torn per una altra protecció de
tall diferencial-residual. El Reglament deixa sense determinar quin és el corrent
mínim, tot i que es recomana l’ús de dispositius de tall diferencial-residual de 30
mA com a valor de referència vàlid per a la protecció de les persones.

Òbviament, les esculleres i els pantalans mai no es construeixen a partir de
materials conductors sinó que generalment s’utilitzen altres materials com són
la fusta, la pedra o el ciment, considerats més útils per la seva resistència a la
corrosió que provoca el contacte amb l’aigua. Per aquest motiu, pel que fa al
Reglament, aquestes instal·lacions es consideren locals no conductors, la qual
cosa ens impedeix utilitzar les connexions equipotencials no unides a terra com a
mètode de protecció contra els contactes indirectes.
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En la taula 3.2 trobarem el resum de les prescripcions sobre el xoc elèctric tal com
les refereix la ITC-BT-24 en els punts que l’articulen.

Taula 3.2. Resum de les característiques de les proteccions contra els xocs elèctrics en instal·lacions
en ports i marines per a vaixells d’esbarjo d’acord amb la **ITC-BT-24**.

Tipus de protecció contra xoc elèctric

contactes directes observacions contactes indirectes Observacions

Aïllament de les parts
actives

ITC-BT-24 3.1 Tall automàtic de
l’alimentació

ITC-BT-24 4.1 només
s’admet la variant TN-S
de l’esquema TN

Barreres i embolcalls ITC-BT-24 3.2 Equips de la classe 2 ITC-BT-24 4.2

Obstacles ITC-BT-24 3.3 no són
admissibles

Emplaçaments no
conductors

ITC-BT-24 4.3

Fora d’abast per
allunyament

ITC-BT-24 3.4 Connexions
equipotencials no
connectades a terra

ITC-BT-24 4.4 no són
admissibles

Dispositius de corrent
diferencial-residual

ITC-BT-24 3.5 Separació elèctrica ITC-BT-24 4.5

MBTS Resistència d’aïllament
de 500 V durant 1 minut

MBTS

3.2.3 Selecció dels equips elèctrics

Els equips elèctrics han de tenir com a mínim el grau de protecció IPX6, llevat
del cas que estiguin tancats en un armari que tingui aquest grau de protecció i no
es pugui obrir sense utilitzar eines o estris específics.

Canalitzacions i cables elèctrics. Heu de tenir present que la conducció de
l’alimentació fins als quadres de distribució és obligat fer-la per vies subterrànies,
ja que no es permet la conducció aèria.

En cas de preveure que les canalitzacions poden entrar en contacte amb l’aigua,
els cables que s’utilitzin han de complir el que disposen les normes UNE 21166 o
21027 segons sigui la tensió assignada del cable.

Als ports i marines cal utilitzar algun d’aquests materials:

• Cables amb conductors de coure amb aïllament i coberta a l’interior de:

– conductes flexibles no metàl·lics

– conductes no metàl·lics rígids de resistència alta

– conductes galvanitzats de resistència mitjana o alta

• Cables amb aïllament mineral i coberta de protecció en PVC

• Cables amb armadura i coberta de material termoplàstic o elastòmer
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Termoplàstics i elastòmers

A temperatura ambient, els termoplàstics són plàstics rígids, però en augmentar la
temperatura es tornen tous i mal·leables.

Aquests plàstics mantenen les propietats encara que s’hagin escalfat i motllurat diverses
vegades, a diferència dels plàstics termostables, que quan augmenta la temperatura es
cremen i, per tant, resulta impossible tornar-los a motllurar.

Els elastòmers són tots els polímers que mostren un comportament elàstic.

Bases de presa de corrent. L’alimentació que s’entrega en els quadres de
distribució de ports i marines per a les embarcacions d’esbarjo ha de ser de 230 V
en corrent altern monofàsic en la majoria de situacions, llevat dels vaixells i iots
de gran consum elèctric, als quals s’ha de subministrar una tensió de 400 V de
corrent altern trifàsic. Les característiques que han de complir les bases de presa
de corrent són les següents:

• Tensió assignada de 230 V

• Intensitat assignada de 16 A

• Nombre de pols: 2 pols i presa de terra

• Grau de protecció: índex IP X6

La norma UNE-EN 60309 és el reglament de referència per a les bases
de presa de corrent de les instal·lacions en ports i marines per a vaixells
d’esbarjo.

Connexió als vaixells d’esbarjo. El dispositiu de connexió del quadre de
distribució a les embarcacions d’esbarjo està compost pels elements següents:

• Una clavilla que servirà per connectar-se al quadre i que ha de tenir les
característiques establertes per a les bases de presa de corrent.

• Un cable flexible del tipus H07RN-F, que ha d’estar unit de manera estable a
l’embarcació mitjançant un connector adequat també a les característiques
esmentades. La longitud del cable que ha d’unir l’embarcació amb el quadre
de distribució de l’alimentació ubicat al port no ha de ser superior a 25 m i
no pot tenir cap altra connexió intermèdia ni cap embrancament al llarg de
tota la seva longitud.

3.3 Instal·lacions elèctriques en mobles (ITC-BT-49)

Quan un moble disposa d’il·luminació interior cal considerar tots els efectes i totes
les conseqüències que, d’una banda, la circulació de corrent i, de l’altra, l’escalfor
de les làmpades poden tenir sobre el mobiliari.

Els cables H07RN-F són
cables de goma flexible tant
en l’aïllament com en la
coberta.

En la secció “Annexos” del
web del mòdul trobareu la
ITC-BT-49 corresponent a
les instal·lacions en
mobles.



Instal·lacions elèctriques especials 82 Instal·lacions elèctriques en locals de característiques especials

La ITC-BT-49 regula les prescripcions que s’han de tenir en compte en les
instal·lacions elèctriques en mobles.

La il·luminació en mobles ser en dos àmbits diferenciats en funció de les condici-
ons ambientals en les quals es trobi la instal·lació_

• En primer lloc, considerarem les llumetes que es col·loquen en mobles
de qualsevol classe, inclosos els mobles de despatx, taulells, expositors,
plafons fixos, plafons mòbils o anàlegs. Per a aquest tipus de situacions cal
considerar els riscos que presenten el pas del corrent i l’escalfor intrínsecs
a la conducció elèctrica a l’interior d’un material conductor com és la fusta,
element molt comú, tot i que no l’únic, en la fabricació de mobles.

• L’altre àmbit es la il·luminació als mobles, miralls i elements situats a la
cambra de bany o en locals que contenen una banyera o una dutxa. En aquest
cas, l’element principal a considerar és la humitat i la presència d’aigua a
les instal·lacions elèctriques.

La ITC-BT-30

No és el primer cop que ens trobem amb l’efecte de l’aigua i la humitat: la ITC-BT-30
aborda la problemàtica relativa als locals especials, humits i molls, i es van determinar
les conseqüències tant pel que fa a la corrosió com als corrents de fuita que aquestes
condicions ambientals provocaven en les instal·lacions electrotècniques.

Així doncs, cal diferenciar entre els mobles destinats a cambres de bany i els
mobles que s’han d’instal·lar en locals i recintes exempts d’humitat i aigua.

3.3.1 Mobles que no s’han d’instal·lar en cambres de bany

Aquest apartat tracta de les instal·lacions elèctriques que s’han de situar en mobles
que no hagin de ser col·locats en cambres de bany o en locals que contenen una
banyera o una dutxa, és a dir, les instal·lacions formades, en la majoria dels casos,
pels aparells i els conductors necessaris per il·luminar l’interior del moble o dotar-
lo d’una base de presa de corrent.

Exemples de mobles susceptibles de rebre aquest tipus d’instal·lacions són les
llibreries, les taules de despatx, els llits, els armaris, els aparadors o els mobles de
la cuina i mobles per a la televisió.

Els equips i els accessoris elèctrics han d’estar situats tenint en compte les
restriccions mecàniques i tèrmiques a què poden estar sotmesos (figura 3.4).

Caixes per a la presa de corrent. El primer element a considerar és la caixa
que ha de allotjar la presa de corrent que subministrarà l’energia elèctrica a tota la
instal·lació. Independentment de les característiques específiques, la connexió ha
d’estar col·locada de manera que quedi protegida contra qualsevol dany mecànic.
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El Reglament estableix que les connexions de la instal·lació s’han de fer mitjançant
preses de corrent d’unes característiques determinades.

Compte!

La caixa és el punt on s’estableix la connexió elèctrica i, per tant, és el lloc on hi pot haver
problemes d’escalfament si, per defectes mecànics, la connexió no es troba en estat òptim
i hi apareixen deformacions que augmenten la resistència al pas de corrent.

Cables. Els cables han d’estar convenientment protegits contra qualsevol dany i
en especial contra la tracció i la torsió, motiu pel qual s’han de col·locar dispositius
especials antitracció als punts de penetració dels aparells pròxims a les connexions.
De la mateixa manera, els cables han de recórrer l’interior del moble sense
patir doblecs importants que puguin afectar l’aïllament del conductor i provocar
escalfaments potencialment perillosos.

Reactàncies, transformadors i estabilitzadors. La majoria de les bombetes que
s’instal·len als mobles treballen a un voltatge diferent de la tensió de servei alterna
disponible a l’interior de les cases. Generalment, es tracta de làmpades de tensió
alterna de 24 V que necessiten un transformador extern que redueixi els 230 V de
tensió de la xarxa al seu voltatge de funcionament.

També es pot donar el cas de conjunts de llums no incandescents que, per engegar-
se, necessitin una descàrrega inductiva mitjançant una reactància externa. En
aquest cas, el dispositiu que cal afegir a la instal·lació és o bé la reactància o bé
un estabilitzador. En qualsevol cas, és comuna la presència d’algun equip auxiliar
que també s’ha d’instal·lar a l’interior del moble, de manera que si falla en algun
moment, això pot representar un risc addicional.

Receptor. El circuit es tanca amb un receptor consistent en la majoria dels
casos en un llum. Els llums o els conjunts de llums han d’estar calculats i
seleccionats perquè durant el seu funcionament no escalfin excessivament amb
la calor generada la part del moble que els circumda, i per evitar el deteriorament
de la fusta o del material de què estigui fet el moble. Cal anar amb cura, doncs,
de no utilitzar bombetes de massa potència només amb la intenció d’augmentar
la il·luminació del moble sense tenir en compte les complicacions que això pot
portar.

El símbol dels llums per a superfícies inflamables

La norma UNE-EN-60598-1 és la que regeix com han d’anar marcats els llums adequats
per a instal·lacions en superfícies inflamables.

Els llums per a instal·lacions en superfícies inflamables, com poden ser les instal·lacions
elèctriques en mobles, han de dur el símbol determinat. Aquest símbol, que consisteix
en la lletra F inscrita en un triangle invertit, és a dir, amb la base col·locada en la
part superior, indica que el llum és adequat per al muntatge directe sobre superfícies
normalment inflamables.

Superfícies inflamables són en general les superfícies de fusta o les que tenen una base
de fusta d’un gruix superior a 2 mm. També es consideren materials inflamables i, en
conseqüència, han de fer servir llums amb el símbol d’una F inscrita en un triangle invertit,
altres materials com la tela o similars.

Que un llum és adequat per a muntar-lo en superfícies inflamables significa que, en cap
circumstància, el funcionament del llum representarà un risc d’inflamació o d’incendi per al
moble on es munta.
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Microruptor. També cal considerar la incorporació d’un microruptor que inter-
rompi l’alimentació de la bombeta en cas que hi hagi possibilitats de produir-se
un escalfament excessiu en el moment en què el moble queda tancat. Per exemple,
seria el cas d’un llit plegable amb una font d’il·luminació accessible només quan el
moble estigués desplegat i que s’apagués automàticament en el moment de plegar-
lo.

Figura 3.4. Formes possibles d’accidentalitat en una instal·lació feta a
l’interior d’un moble de fusta

La taula 3.3 resumeix les prescripcions que dicta la ITC-BT-24 sobre el xoc
elèctric per contactes directes i indirectes tot basant-nos en les causes d’acciden-
tabilitat mostrades en la figura 3.4.

Taula 3.3. Resum de les característiques principals de les instal·lacions elèctriques en mobles

Instal·lacions elèctriques en mobles no destinats a situar en cambres de bany

Referència segons la figura 10 Descripció

1 Protecció adequada de la presa de corrent que
servirà de connexió de la instal·lació.

2 Protecció dels cables contra la torsió i la tracció.

3 Assegurament de l’equip auxiliar del llum (si n’hi ha).

4 Utilització de llums adequats.

5 Mecanisme d’interrupció en cas de temperatures
excessives.

3.3.2 Selecció de components: canalitzacions, cables i connexions

Els cables es poden col·locar en tubs, a l’interior de canals protectores o poden ser
conduïts per l’interior del moble a través de canals prefabricades que es preparin
a l’interior de l’estructura del moble en el moment de ser fabricat.
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Les canalitzacions han de ser conformes a allò que indica la ITC-BT-21 sobre
tubs i canals protectores.

Els cables que es poden utilitzar són els següents:

• Cable flexible aïllat amb goma, equivalent com a mínim al tipus H05RR-F,
és a dir, un cable de tensió assignada entre 300 V i 500 V, conductor de
coure de classe 5 i amb aïllament i coberta de propilè.

• Cable flexible aïllat amb policlorur de vinil (PVC), equivalent com a mínim
al tipus H05VV-F, és a dir, un cable de tensió assignada entre 300 V i 500 V,
amb conductor de coure classe de 5 i amb aïllament i coberta de policlorur
de vinil (PVC).

La secció mínima que han de tenir els cables que s’utilitzen en les instal·lacions
elèctriques en mobles que no s’instal·len en cambres de bany ha de se ser:

• De 0,75 mm2 de coure (Cu) –o la secció equivalent corresponent a d’altres
materials conductors com l’alumini (Al)– només per a la instal·lació d’en-
llumenat i amb conductors flexibles, si el moble no du cap base de presa de
corrent, i si la longitud total del cable no supera 10 m entre l’aparell més
allunyat i la connexió a la instal·lació fixa del local o habitatge.

• D’1,5 mm2 de coure –o la secció equivalent corresponent a d’altres materi-
als conductors com l’alumini (Al)– en la resta de casos, sempre que el moble
no disposi de cap base de presa de corrent. En aquest cas el conductor pot
ser flexible o rígid.

• De 2,5 mm2 de coure –o la secció equivalent corresponent a d’altres
materials conductors com l’alumini (Al)– en qualsevol cas en què el moble
disposi d’una base de presa de corrent. En aquest cas també el conductor
pot ser indistintament flexible o rígid.

Compte!

Les connexions s’han d’efectuar mitjançant preses de corrent o borns situats en caixes
amb un grau mínim de protecció d’IP3X contra qualsevol dany mecànic. La tapa de la caixa
només s’ha de poder obrir amb l’ajut d’una clau o d’una eina a fi de dificultar l’accés a la
connexió.

3.3.3 Mobles en cambres de bany

Els mobles a instal·lar en espais que contenen una dutxa o una banyera s’han
d’adaptar a les prescripcions que defineix la instrucció corresponent als recintes
d’aquestes característiques. Aquesta instrucció és la ITC-BT-27 d’instal·lacions
interiors en habitatges i locals que contenen una banyera o dutxa. Per tant, cal
respectar la distribució per volums i les recomanacions que la instrucció fa en
aquest sentit.

Cal tenir present que només
es poden instal·lar
conductors rígids si van
allotjats a l’interior de tubs o
canals protectores.
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Normativa de referència

Les prescripcions que formen
part de la instrucció ITC-BT-50
es troben detallades en la norma

UNE 20460-7-703.

Específicament per a les instal·lacions a fer en mobles de bany, el Reglament
determina les característiques que ha de tenir la connexió a la instal·lació fixa.
Els mobles han de dur una caixa de connexió fixa amb borns. La connexió de
la instal·lació a l’exterior no es pot fer amb una base de presa de corrent, com
s’havia fet en el cas dels mobles que no s’instal·laven en cambres de bany. Així
doncs, aquesta connexió ha de ser independent del seu equip elèctric.

La caixa de connexió amb borns ha d’anar protegida amb una tapa o una coberta i
només pot ser accessible després de retirar-la amb l’ajut d’una eina. No es permet
l’ús de tapes o cobertes mòbils que es puguin desplaçar de manera manual sense
la intervenció de cap mecanisme. Si la instal·lació disposa d’un conductor de
protecció, el born de terra ha d’estar identificat amb el seu símbol normalitzat
corresponent i s’ha de connectar a la instal·lació de terra de l’edifici.

Finalment, en raó de les característiques que la connexió ha de complir, els mobles
amb equip elèctric que s’han d’instal·lar en cambres de bany han d’anar fixats a la
paret per evitar qualsevol desplaçament i, en conseqüència, possibles defectes als
borns de connexió a l’exterior.

3.4 Instal·lacions elèctriques en locals que contenen radiadors per a
saunes (ITC-BT-50)

La ITC-BT-50 està dedicada a unes condicions molt particulars de les
instal·lacions elèctriques. En concret, detalla les prescripcions que han
de seguir les instal·lacions situades en locals que contenen radiadors per a
saunes.

La combinació dels efectes conseqüència de nivells elevats de temperatura i humi-
tat obliga el Reglament a dedicar un capítol específic a aquestes instal·lacions. De
les diferents tipologies d’instal·lacions estudiades fins ara, sabem que totes dues
condicions, escalfor i humitat, són potencialment nocives per a les instal·lacions
elèctriques. La ITC-BT-30 abordava l’efecte corrosiu i de fuita que pot tenir la
humitat.

En un local, però, on hi ha instal·lada una sauna, la humitat i la temperatura són
paràmetres inherents al seu funcionament normal. La finalitat d’una sauna és justa-
mentla combinació de totes dues condicions ambientals, la qual cosa condiciona
un entorn molt particular amb finalitats curatives o, si més no, relaxants. Les
instal·lacions elèctriques situades en locals en què hi ha una sauna han de poder
treballar sense risc per a les persones que en facin ús.

Àmbits d’aplicació de la ITC-BT-50

La instrucció ITC-BT-50 només és vàlida per a les cabines de sauna instal·lades sobre
el terreny, en un local o en una habitació, i també s’aplica als locals on hi ha instal·lada la
calefacció de la sauna o els seus elements d’escalfament.

En canvi, aquesta instrucció no és aplicable a les cabines de sauna prefabricades amb
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tots els elements integrats i assegurats conforme a la normativa específica del producte. En
aquest darrer cas, la instrucció complementària deixa pas a les especificacions concretes
de l’equipament i no cal analitzar la instal·lació elèctrica específica del local.

3.4.1 Descripció dels diferents volums de l’espai

Els locals que s’utilitzen per instal·lar-hi saunes contenen un equipament central i
fonamental que és el radiador. Aquest element és l’encarregat de generar l’escalfor
i la humitat necessàries per establir les condicions ambientals adequades.

Tal com ja fan altres instruccions per al cas de les piscines i dels banys de peus, i els
locals que contenen una banyera o una dutxa, la instrucció ITC-BT-50 considera
que els locals on hi ha instal·lat l’element radiant de la sauna es poden dividir en
tres volums:

• Volum 1. És el volum que conté el radiador de la sauna. L’espai queda
delimitat, d’una banda, pel terra i, de l’altra, per la part superior del
costat fred de la capa de l’aïllament tèrmic del sostre. Els laterals, al seu
torn, queden delimitats per una superfície vertical imaginària situada a una
distància de 0,5 m del radiador o bé pel costat fred de l’aïllament de la paret
si el radiador és a una distància inferior a 0,5 m de la paret.

• Volum 2. Se situa a l’exterior del volum 1 i queda limitat pel terra, com
passa en el cas del volum 1, i per la banda freda de l’aïllament tèrmic de
les parets. El límit superior del volum 2 queda marcat per un plànol situat
a una altura d’1 m sobre el nivell del terra.

• Volum 3. És el volum exterior al volum 1, i limita amb la banda freda de
l’aïllament tèrmic de les parets, d’una banda, i, de l’altra, amb el sostre i el
plànol situat a 1 m d’altura del nivell de terra. És a dir, el volum 3 ocupa
l’espai exterior al volum 1 que no és ocupat pel volum 2 per la limitació en
altura que presenta. Aquest tercer volum és una conseqüència directa de la
distribució de la calor de baix cap a dalt.

La distribució tèrmica a les saunes

La calor i la humitat generades es distribueixen per convecció natural per tot el local i
ocupen el volum segons les característiques de tots dos fenòmens.

Les mol·lècules calentes són més lleugeres que les fredes, la qual cosa fa que hi hagi més
escalfor al sostre de la sauna que a terra, i que la la distribució tèrmica s’incrementi de baix
cap a dalt.

Les figures 20 i 21 mostren un exemple de distribució dels volums en un local amb
radiador per a sauna amb totes les peculiaritats descrites en una vista de planta i
d’altura.

En la secció “Annexos” del
web del mòdul trobareu la
ITC-BT-50, que regula les
instal·lacions en locals
que contenen els radiador
per a saunes.
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Figura 3.5. Vista en altura de la distribució dels volums en un local que conté
una sauna.

Figura 3.6. Vista en planta de la distribució dels volums en un local que conté
una sauna.

3.4.2 Protecció contra els xocs elèctrics

La protecció contra els contactes directes i indirectes es pot aconseguir
utilitzant tensions de servei molt baixes (MBTS), o envolupants o barreres
amb un grau de protecció de com a mínim IP2X. També s’admet la
utilització de material amb un aïllament capaç de suportar un assaig
dielèctric de 500 V en corrent altern durant un minut.

Addicionalment, hi ha d’haver una protecció contra els contactes directes amb
un dispositiu de protecció per corrent residual diferencial no superior a 30 mA.
No s’admet com a protecció contra els contactes directes l’obstaculització del pas
ni la protecció per col·locació fora de l’abast.
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Pel que fa als contactes indirectes, no s’admet la protecció mitjançant una unió
equipotencial dels conductors no connectada a terra ni la protecció per local
no conductor. Aquestes mesures són coherents amb l’entorn en el qual té lloc
l’activitat per l’elevat grau d’humitat en l’ambient i la capacitat conductora d’a-
questa humitat, fet que no presenta el nivell d’aïllament ambiental que requereixen
aquestes estratègies de protecció contra els contactes indirectes.

La taula 3.4 resumeix les prescripcions sobre el xoc elèctric tal com apareixen en
els punts que articulen la ITC-BT-24.

Taula 3.4. Resum de les característiques de les proteccions contra els xocs elèctrics en locals que
contenen radiadors per a saunes segons els punts de la ITC-BT-24.

Tipus de protecció contra xoc elèctric

Contactes directes Observacions Contactes indirectes Observacions

Aïllament de les parts
actives

ITC-BT-50 3.1 només en
MBTS

Tall automàtic de
l’alimentació

ITC-BT-50 4.1

Barreres i embolcalls ITC-BT-50 3.2 només en
MBTS

Equips de la classe 2 ITC-BT-50 4.2

Obstacles ITC-BT-50 3.3 no és
admissible

Emplaçaments no
conductors

ITC-BT-50 4.3 no és
admissible

Fora d’abast per
allunyament

ITC-BT-50 3.4 no és
admissible

Connexions
equipotencials no
connectades a terra

ITC-BT-50 4.4 no és
admissible

Dispositius de corrent
diferencial-residual

ITC-BT-50 3.5 Id < 30
mA

Separació elèctrica ITC-BT-50 4.5

MBTS Resistència d’aïllament
de 500 V durant 1 minut

MBTS

3.4.3 Selecció dels equips elèctrics

Els equips elèctrics han de presentar com a mínim un grau de protecció
contra l’aigua i contra la intrusió de cossos sòlids estranys corresponent
a l’índex IP24. Si el local es neteja regularment amb un equipament que
funciona amb aigua a pressió, cal augmentar la protecció contra l’aigua fins
al grau corresponent a l’índex IPX5.

Les bases de presa de corrent no es poden instal·lar al local que conté el radiador.

A la hora de seleccionar el material, hi ha diferents criteris a seguir segons el
volum que s’ocupa:

• En el volum 1 només es poden instal·lar els equips que pertanyen al radiador.

• Pel que fa al volum 2, no es detalla cap mesura de protecció respecte a la
resistència de l’equipament elèctric a la calor.

• Els materials dels equips ubicats al volum 3 han de poder suportar una
temperatura de 125 °C, i l’aïllament dels conductors ha de suportar al seu
torn una temperatura de 170 °C.
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Recordeu que en l’apartat
1 d’aquesta unitat

s’exposa l’organització del
muntatge d’una

instal·lació elèctrica en
locals especials o d’ús

especial.

Un mal traçat podria derivar
en defectes de

funcionament dels receptors.

Canalitzacions. En general, es recomana que les canalitzacions s’instal·lin a
l’exterior dels volums definits en l’espai, és a dir, per sobre de la banda freda de
l’aïllament tèrmic de sostres i parets. Ara bé, en cas de no poder evitar aquest
traçat i haver d’ubicar les canalitzacions en els volums interiors de la sauna,
cal respectar les prescripcions de resistència a la temperatura corresponents als
criteris particulars detallats en el cas del volum 3.

Elements de comandament i tall. L’aparellatge que forma part del radiador de
la sauna o d’altres equips fixos es pot instal·lar en el volum 2, atesa la manca
de restriccions de la norma vigent pel que respecta a la resistència a la calor
de l’equipament que s’hi instal·li. Només cal tenir en compte les instruccions
relatives a l’equipament que el fabricant ens detalli en el manual de servei.

Compte!

La resta de l’aparellatge, per exemple, el relatiu a l’enllumenat o altres serveis addicionals
com poden ser un fil musical o altres serveis de confort, s’han de col·locar a l’exterior de
la sauna o de la cabina.

3.5 Resolució de problemes en el muntatge d’instal·lacions especials

Així com l’organització del muntatge d’una instal·lació elèctrica en locals especi-
als o d’ús especial es basava en una sèrie de processos seqüenciats que convergien
en la realització final de la instal·lació, pel que fa a la resolució de possibles
problemes cal prendre com a base els processos esmentats per observar –i corregir–
les males praxis que poden derivar en l’aparició de problemes posteriors al
muntatge.

Els problemes en el material afecten el tipus de cobertura dels cables i els graus
de protecció que ofereixen els embolcalls de l’aparellatge.

La selecció del material en les instal·lacions elèctriques especials és un
factor determinant a l’hora de garantir-ne el funcionament correcte en
les condicions ambientals i de treball necessàries. Un error en la tria o bé
un defecte en el material triat poden comportar disfuncions posteriors que
caldrà rectificar amb la substitució de l’element defectuós.

Problemes en el traçat de la instal·lació. Si el disseny del traçat no ha estat
òptim es possible que us trobeu amb dificultats degudes a possibles caigudes
de tensió excessives que són provocades per longituds de cable no previstes en
els càlculs. En aquest cas, això faria que el voltatge que finalment arribés als
receptors no complís amb les condicions establertes pel Reglament i, per tant,
les característiques que calen perquè els receptors puguin treballar en les millors
condicions.

Defectes en el muntatge dels aparells. Un mal muntatge de l’aparellatge
pot provocar defectes en les seves característiques mecàniques o tèrmiques i en
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conseqüència pèrdues de les seves proteccions enfront les condicions ambientals
de treball o d’ús.

Un defecte en el muntatge dels aparells es podria manifestar, per exemple, en
forma humitat, aigua o pols a l’interior de quadres elèctrics teòricament estancs.

Defectes en la instal·lació dels cables. Les connexions entre els cables i els
aparells, o entre els mateixos cables són defectes molt comuns de les instal·lacions
elèctriques. Una mala connexió elèctrica té tres maneres més o menys corrents de
manifestar-se:

• Una connexió es pot obrir del tot i interrompre el pas del corrent. Evident-
ment això derivaria en una aturada inesperada de la instal·lació.

• Una resposta pitjor es pot produir si la connexió no s’ha obert del tot
però la seva resistència varia segons l’ús o en raó de les condicions
ambientals. Aleshores es pot produir un fenomen del tot impredictible que
es manifestaria en fallades esporàdiques i aleatòries de la instal·lació. La
causa és un contacte fals, la qual cosa us obligaria a fer una revisió detallada
i minuciosa de tota la instal·lació.

• Finalment, es podria donar el cas que una part de la connexió derivés cap
a altres parts del circuit i provoqués fuites de corrent o, en el pitjor dels
casos, un curtcircuit. És paradoxal que, si es produeix un curtcircuit, les
conseqüències dels defectes són tan nocives que la localització de l’avaria
resulta molt més senzilla que en el supòsit d’un contacte fals.

Si la fallada no és gaire
evident, cal repassar una a
una totes les connexions.
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Introducció

Tractem aquí les instal·lacions elèctriques especials. Totes les instal·lacions
elèctriques estan basades en el mateix principi físic, el camp elèctric i magnètic i
les propietats elèctriques i magnètiques dels materials, conductors i aïllants. Les
magnituds a mesurar són a totes les instal·lacions les mateixes: tensió, corrent,
potència, energia i aïllament. Això ens podria induir a pensar que totes les
instal·lacions són iguals. Però no és veritat. Les instal·lacions elèctriques són
diferents en molts aspectes. La instal·lació elèctrica d’un habitatge no es pot
comparar amb la d’una indústria. Perquè els receptors o consumidors d’energia
tenen un consum diferent, mentre que en l’habitatge hi ha consums monofàsics
baixos, en la indústria hi ha grans consums trifàsics. Mentre que un habitatge
no té pràcticament cap tipus de manteniment ni de revisions, en la indústria el
manteniment i les revisions són constants. Metre que en les llars una interrupció
a temps per una avaria pot no representar cap pèrdua, en una indústria un hora de
tall de subministrament elèctric pot significar una pèrdua de milions, penseu, per
exemple, en qualsevol cadena de muntatge.

Les instal·lacions tampoc no poden ser iguals pel que fa a les tensions de sub-
ministrament. Les molt baixes tensions (MBT) ens ofereixen una gran seguretat.
Les molt baixes tensions s’utilitzen en llocs on es necessita una seguretat afegida.
Les baixes tensions també s’utilitzen en el funcionament dels aparells electrònics.
Les baixes tensions, doncs, estan molt presents en les llars, tant als llocs on per
seguretat són necessàries com, per exemple, a les cambres de bany que tenen una
instal·lació molt a prop de l’aigua, volums prohibits, o senzillament perquè la baixa
tensió és necessària per al funcionament del receptor (carregador del mòbil, llum
al·lògena o LED).

Les instal·lacions a baixes tensions tenen l’inconvenient que els corrents són molt
elevats, la qual cosa implica cables molt gruixuts. Si el receptor té un consum
elèctric baix no hi ha cap problema. Si el receptor té un consum molt elevat,
com més baixa sigui la tensió d’alimentació més gruixut ha de ser el cable que
l’alimenti. En la indústria, en què els consums són molt elevats, una distribució a
tensions usuals (230 V - 400 V) resulta moltes vegades insuficient, i es fa necessari
l’ús de tensions més elevades que les usuals, les anomenades tensions especials.
Aquestes tensions especials són més perilloses i necessiten un aïllament més gran,
però ens permeten emprar seccions de cable més petites. Amb el preu actual del
coure és un avantatge molt interessant.

Les instal·lacions a molt baixa tensió i les instal·lacions a tensions especials, més
grans que les usuals, les veurem en l’apartat “Instal·lacions a tensions no usuals”.
En l’apartat “Instal·lacions de receptors” veureu els diferents tipus de receptors i
la qualitat en el subministrament elèctric. Per acabar, en l’apartat “Instal·lacions
de receptors escalfadors, motors i transformadors” veurem els receptors especials,
els escalfadors, els motors i els transformadors.
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Per als receptors per funcionar bé necessiten que la tensió es mantingui dins d’uns
marges, hi ha càrregues que amb un petit tall de corrent no els passa res, però altres
deixen de funcionar. Per exemple, en un motor elèctric la inèrcia del moviment pot
fer que un petit tall elèctric no representi cap problema, però per a un ordinador
un petit tall pot fer que deixi de funcionar completament.

Sobretot les instal·lacions especials han de ser segures. Encara que funcionin
amb tensions especials no han de representar cap risc per a les persones que
les fan servir, encara que els receptors tinguin perills per la seva manera de
funcionar. Receptors com els escalfadors presenten uns perills que no es donen
a les instal·lacions usuals amb receptors que no s’escalfen. Els escalfaments són
perillosos, primer perquè poden causar cremades a les persones i animals, però,
a més a més, també poden deteriorar els aïllaments de la instal·lació elèctrica o
d’altres instal·lacions.

És per tot això que el Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT) dedica
les instruccions tècniques complementàries ITC-BT-45 i ITC-BT-46 als receptors
que emeten calor. Per als motors, a causa de la seva importància també dedica el
reglament la ITC-BT-47. Els receptors a molt baixa tensió i a tensions especials
han de complir les ITC-BT-36 i ITC-BT-37 respectivament. Mentre que els
receptors de caràcter general(no són ni motors ni aparells escalfadors, i funcionen
a tensions usuals) només cal que compleixin la ITC-BT-43. Totes es veuran al
llarg d’aquesta unitat formativa.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne:

1. Munta una instal·lació de molt baixa tensió interpretant la documentació
tècnica i aplicant el REBT.

• Descriu diferents casos reals d’instal·lacions d’MBT.

• Identifica els elements de la instal·lació i les seves característiques
amb la representació simbòlica en els esquemes i l’emplaçament en
els plànols.

• Selecciona, de catàlegs comercials, els materials, equips i dispositius
que configuren la instal·lació, a partir de la documentació tècnica i
l’aplicació del REBT.

• Organitza les diferents fases del muntatge.

• Du a terme les operacions mecàniques i elèctriques necessàries per
al muntatge de la instal·lació (muntatge de canalitzacions elèctriques,
dispositius de comandament i protecció, receptors per a enllumenat
d’MBT, bases de presa de corrent de BT i d’MBT, execució de
connexions, entre d’altres) d’acord amb la documentació tècnica, les
instruccions dels fabricants i les prescripcions del REBT.

• Fa un ús adequat del material, dels equips i de les eines.

• Comprova la funcionalitat de la instal·lació.

• Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de
seguretat enfront el risc elèctric) i de protecció ambiental.

• Demostra coneixements suficients de la reglamentació aplicable a les
instal·lacions elèctriques a tensions no usuals.

2. Munta una instal·lació de receptors atenent al REBT.

• Classifica diferents receptors en funció de la seva protecció contra xocs
elèctrics.

• Relaciona diferents receptors i classes d’aquests amb instal·lacions
reals (diferents usos, tipus de locals o emplaçaments).

• Interpreta les especificacions tècniques de la instal·lació.

• Determina el sistema de connexió adequat dels receptors que s’han de
muntar.

• Calcula els paràmetres necessaris per al dimensionament de la ins-
tal·lació (conductors, dispositius de comandament i protecció, entre
d’altres) utilitzant les lleis i regles del càlcul electrotècnic.

• Selecciona, de catàlegs comercials, els materials, equips i dispositius
que configuren la instal·lació, a partir dels càlculs fets i les especifica-
cions tècniques de la instal·lació.
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• Du a terme les operacions mecàniques i elèctriques necessàries per al
muntatge de receptors (motors, transformadors, reactàncies o cables i
plafons radiants, entre d’altres possibilitats) d’acord amb les especifi-
cacions tècniques i les instruccions dels fabricants.

• Aplica el REBT.

• Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de
seguretat enfront el risc elèctric) i de protecció ambiental.

• Demostra coneixements suficients de la reglamentació aplicable a les
instal·lacions elèctriques de receptors.

3. Manté instal·lacions de receptors i de característiques especials aplicant
tècniques de mesuraments elèctrics i relacionant la disfunció amb la causa
que la produeix.

• Identifica els símptomes observats o mesurats com a disfuncions o
possibles avaries.

• Formula hipòtesis raonades de les possibles causes de les avaries,
reals o provocades, en instal·lacions de receptors i de característiques
especials.

• Localitza les avaries fent les proves, comprovacions i mesures d’acord
amb el protocol tècnic d’intervenció establert.

• Du a terme les operacions de reparació o substitució dels elements
aplicant els procediments requerits.

• Aplica el REBT.

• Utilitza adequadament equips i eines, segons el tipus d’intervenció.

• Comprova la funcionalitat de la instal·lació.

• Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de
seguretat enfront el risc elèctric) i de protecció ambiental.
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1. Instal·lacions a tensions no usuals

Anomenem molt baixes tensions (MBT) les tensions que són més baixes
que les habituals. D’altra banda, pot ser que sigui necessari disposar d’una
tensió més alta que les usuals, per exemple, de 500 V; en aquest cas, les
instal·lacions que les necessiten reben el nom d’instal·lacions a tensions
especials.

Les tensions usuals de baixa tensió són de 230 V, quan el sistema de distribució de
l’energia elèctrica és monofàsic, i de 400 V quan la distribució té lloc per mitjà
d’un sistema trifàsic. Per diferents motius, les instal·lacions poden necessitar
tensions més altes o més baixes com, per exemple, de 50 V o de 500 V.

Un dels motius pels quals es fan servir baixes tensions és la seguretat, perquè
les instal·lacions elèctriques són més segures quan la tensió és més baixa. Però
hi ha d’altres motius com pot ser el funcionament dels receptors; en aquest cas
cal utilitzar una font d’alimentació que doni una tensió reduïda perquè funcioni
l’aparell.

D’altra banda, tenim les tensions especials, que, al contrari de les baixes tensions,
són les més altes de 500 V. Aquestes tensions tan elevades es necessiten per
fer funcionar aparells de característiques especials, com són, per exemple, els
motors elèctrics que funcionen amb aquesta tensió, o qualsevol tipus de càrrega
generalment de gran potència. Amb una tensió més alta de la normal es redueix
la caiguda de tensió, la densitat de corrent i evidentment la secció del cable.
Òbviament, les instal·lacions a tensions especials han d’estar més aïllades que
les tensions usuals. Un altre exemple d’aparells que necessiten molta alta tensió
per funcionar són les làmpades de neó d’ús en els rètols lluminosos, les quals fan
servir entre 1.000 V i 10.000 V.

Per reduir la tensió s’utilitza una font d’alimentació. La font d’alimentació és
l’element fonamental de les instal·lacions a molt baixes tensions i ha de complir
rigorosament un gran ventall de normatives, tant nacionals (REBT, UNE) com
internacionals (CE). A més de complir la normativa vigent, les fonts d’alimentació
passen controls rigorosos que duen a terme instituts o empreses certificadores,
els quals, una vegada la font d’alimentació passa els controls i les proves que les
normatives prescriuen, atorguen el seu segell.

Instituts certificadors

A Espanya, un exemple d’aquests instituts és AENOR, i en l’espai internacional, TUV, GS,
UL. Si consulteu la Viquipèdia i aneu a l’entrada comformance mark, veureu la gran varietat
d’instituts certificadorsque hi ha.

L’ús de les MBT

Les molt baixes tensions
s’utilitzen quan els perills són
elevats, en ambients humits
(SPA), en aparells mòbils, en
joguines, etc., o perquè són
necessàries per al funcionament,
la soldadura d’arc, els vehicles,
etc.
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1.1 Classificació de les instal·lacions a tensions no usuals

Es tracta ara de classificar les instal·lacions a tensions no usuals. Els tipus
principals són els següents:

• Molt baixa tensió de seguretat MBTS

• Molt baixa tensió de protecció MBTP

• Molt baixa tensió funcional MBTF

• Tensions especials

La molt baixa tensió de seguretat (MBTS) es defineix com la tensió igual o
inferior a 50 V en corrent altern, o 75 V en corrent continu. Per aconseguir les molt
baixes tensions s’utilitza una font d’alimentació amb aïllament de protecció com
pot ser un transformador de seguretat o equivalent, i les masses no es connecten
ni a terra ni a cap conductor de protecció.

La molt baixa tensió de protecció (MBTP) es defineix com la tensió igual o
inferior a 50 V en corrent altern, o 75 V en corrent continu. Per aconseguir les
molt baixes tensions s’utilitza una font d’alimentació amb aïllament de protecció
com pot ser un transformador de seguretat o equivalent, i les masses sí han d’estar
connectades a terra o a un conductor de protecció.

La diferència entre l’MBTS i l’MBTP és que l’MBTS no es connecta ni a
terra (PE) ni a cap conductor de protecció (CP), i, en canvi, l’MBTP s’ha de
connectar a terra (PE) o en algun conductor de protecció (CP).

La molt baixa tensió funcional (MBTF) també és la tensió igual o inferior a 50 V
en corrent altern, o 75 V en corrent continu. Però allò que que la diferencia és que
no cal que la font d’alimentació compleixi el requisit de ser un transformador de
seguretat o equivalent, i tampoc no hi ha cap requisit pel que fa a la connexió a terra
(PE) o al conductor de protecció (CP). En el cas de les MBTF, la protecció davant
del risc de contactes directes o indirectes té lloc mitjançant altres sistemes que no
és la molt baixa tensió de seguretat. A diferència de les molt baixes tensions de
protecció (MBTP) o de les molt baixes tensions de seguretat (MBTS), els sistemes
MBTF no ens donen una seguretat per funcionar a baixes tensions, per la qual
cosa cal protegir les MBTF com si es tractés d’una tensió usual –de 230 V– i,
per aconseguir-ho, s’hi han d’aplicar les proteccions de conformitat amb el que
prescriu la ITC-24.

Recordeu

Quan es parla d’MBT (molt baixa tensió) es parla d’una tensió igual o inferior a 50 V en
corrent altern, o 75 V en corrent continu. Si s’especifica que és de seguretat (MBTS) vol
dir que, a més a més, les masses no estan connectades a terra (PE) o a un conductor de
protecció (CP). Si s’especifica que és de protecció (MBTP), vol dir que les masses sí es
troben connectades a terra (PE) o a un conductor de protecció(CP). Quan es parla de molt
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baixa tensió funcional (MBTF), la instal·lació amb molt baixa tensió no està assegurada i,
per aquesta raó, cal posar els tres sistemes que garanteixen la seguretat de la instal·lació.

Les tensions especials, tal com s’ha assenyalat, són les tensions més altes que les
usuals i superiors a 500 V en corrent altern i a 750 V en corrent continu (230 V).

1.2 Simbologia específica

Per al tècnic en instal·lacions electrotècniques és fonamental el coneixement
dels símbols amb què es referencien als aparells i sistemes que intervenen en la
instal·lació. I el cas de les instal·lacions a molt baixa tensió i especials no és cap
excepció.

Les fonts d’alimentació per a les instal·lacions de molt baixa tensió han de complir
una normativa molt estricta, en especial, en els casos de les fonts d’alimentació
de MBTP i MBTS. La seguretat de les instal·lacions a MBTP i MBTS depèn d’un
bon aïllament i el funcionament de la font d’alimentació, de forma que no pugui
haver tensions superiors a 50 V en el cas del corrent altern, i 75 V en el del continu.

Els símbols són l’únic mitja que permet indicar als usuaris si un aparell com
una font d’alimentació compleix la normativa. Els símbols que apareixen en
aquest aparell o font d’alimentació són impresos pel fabricant el qual es guia en
la utilització que en fa per tot allò que prescriu la UNE-EN 60.472-1996 que és
la normativa vigent. La taula 1.1 recull els símbols de caire general, com ara
els de tensió i freqüència entre d’altres, els quals informen de les tensions de
funcionament, corrents d’entrada, sortida, potències...

Taula 1.1. Símbols generals

Símbol Significat

V Volts

A (o mA) Amperes (o mil·liamperes)

VA (o W) Potència en VA (o en Watts)

Hz Hz del corrent altern

PRI Primari o entrada de l’energia

SEC Secundari o sortida de l’energia

per a corrent continu

per corrents monofàsics

per corrents trifàsics sense neutre

per corrents trifàsics amb neutre
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Taula 1.1 (continuació)

Símbol Significat

cos ϕ factor de potència

Indica que es un receptor de classe II

per curtcircuits fusibles (cal afegir el símbol de la
característica temps-corrent)

ta temperatura ambient màxima assignada

Born connectat al xassís

Terra de protecció

Els símbols de la taula 1.2, en canvi, són aquells que s’encarreguen d’assenyalar
si la font d’alimentació té un transformador separador d’aïllament o un sistema
equivalent, i si pot ser utilitzat com a font d’alimentació per a MBTP o MBTS.

Taula 1.2. Símbols transformadors separadors

Símbol Significat

per a transformadors separadors de circuits

per a transformadors separadors de seguretat

per a transformadors no perillosos en cas de fallada

per a transformadors no resistents al curtcircuit

per a transformadors resistents als curtcircuits (per
fabricació o per dispositiu incorporat)

combinació de símbols. Transformador de seguretat,
separador de circuits i resistent als curtcircuits

Podeu comprovar que a la figura 1.1 hi ha el símbol del transformador d’aïllament,
això fa que aquesta font d’alimentació pugui ser utilitzada com font d’alimentació
de MBTS. Si no tingués aquest símbol no pot fer de font d’alimentació per a MBTS
o per a MBTP encara que tingui altres símbols com per exemple el doble aïllament.
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Normalització d’elements elèctrics

Els transformadors i les fonts d’alimentació es poden, normalment, utilitzar a qualsevol
país. Però encara que s’ha fet un gran esforç per normalitzar a escala internacionals tots
elements elèctrics, és encara impossible que a qualssevol país funcioni tot exactament
igual que a un altre.

Tradicionalment cada país tenia el seu institut o entitat encarregada de certificar
que els productes i els components de les instal·lacions elèctriques eren segurs
i complien els requeriments que la normativa imposava. Aquestes entitats
certificadores després de comprovar la font d’alimentació li posa el segell, aquest
segell era necessari per ser utilitzat en aquest país.

En la Unió Europea (CE) les normatives ja estàn armonitzades o en vies d’ar-
monització, i hauria de bastar la certificació de qualsevol país per garantir que
compleix la normativa europea. No hi cap problema per a utilitzar a Espanya
una font d’alimentació feta segons les normatives i certificacions de la VDE, la
federació de la industria electrotècnica alemanya, d’igual manera un producte amb
la N d’AENOR es pot utilitzar perfectament a Alemanya. I com es evident tots dos
aparells durant a més la marca CE.

Diferència entre el sagell i la marca CE

La principal diferència entre el segell (GS, VDE, AENOR...) i la marca CE és que en el
segell, el compliment dels requisits de seguretat europea ha estat comprovat i examinat
per una entitat acreditada per l’Estat, però independent. La marca CE, en canvi, s’atorga
en raó de la signatura d’una declaració per part del fabricant que el producte compleix les
normes, una declaració que, però, no es comprovat per ningú que realment compleix amb
les normes.

Les directives europees tendeixen a unificar les normes i certificats. Però hi ha
excepcions que difícilment poden ser unificades. A Finlàndia o a Suècia, per
exemple, la climatologia del país fa que moltes normatives i certificats siguin força
diferents, una raó per la qual aquests països necessitarà encara la certificació del
seu institut.

La taula 1.3 mostra els símbols que fan servir les entitats certificadores de diferents
països.

Taula 1.3. Símbols entitats certificadores de diferents països

Símbol País

VDE Federació industria electrotècnica alemanya

AENOR (Espanya)

Bèlgica

Una altra peculiaritat, per
exemple, a Estats Units es
que es diferencia entre els
aparells solts i els que
formen part de la instal·lació.
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Taula 1.3 (continuació)

Símbol País

Canadà

Dinamarca

Estats Units (aparells solts)

Estats Units (insta·lacions)

Finlàndia

Holanda

Regne Unit

Itàlia

Japó

Suïssa

Suècia
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Taula 1.3 (continuació)

Símbol País

Seguretat comprovada. Instituts Alemanys

Comissió de les Nacions Unides per a Europa, el
número indica el país d’aprovació 1 Alemanya, 2
França,...

1.2.1 Marcatge CE

Per promoure un mercat únic en el si de l’àrea econòmica europea, els estats
membres de la Unió Europea estan obligats a fer que la seva legislació nacional
estigui d’acord amb les directives europees, amb la qual cosa es garanteix la cir-
culació lliure de productes en l’interior del mercat comú europeu i s’aconsegueix
millorar el nivell de seguretat de les persones. Els productes que no compleixin
les directives europees no es poden subministrar a l’interior dels països que la
conformen.

Les directives més importats que ens afecten com a tècnics en electricitat són
la Directiva europea de baixa tensió i la Directiva europea de compatibilitat
electromagnètica (CEM).

L’objectiu de complir les directives europees s’aconseguix mitjançant el marcatge
CE i l’elaboració d’una normativa harmonitzada, és a dir, una normativa en el
si de tots el països membres que sigui conforme amb les directives europees.

El marcatge CE és un logotip, creat per la Comunitat Europea, que s’aplica a
un producte i dóna lloc a una presumpció de conformitat d’aquest respecte als
procediments d’avaluació i als requisits establerts per la legislació comunitària
que hi és aplicable. Els requisits essencials fan referència a aspectes de seguretat,
salut, defensa del medi ambient i qualsevol altre d’interès col·lectiu.

El marcatge CE estableix que els productes inclosos en les directives només es
poden comercialitzar si no posen en perill la salut o la seguretat de les persones,
animals o béns. Això significa que no es poden comercialitzar productes que no
compleixin els requisits que estableixen les directives.

El marcatge CE és una declaració CE de conformitat que fan els fabricats i
els importadors dels productes que normalment es lliuren al client.

En la majoria de les directives s’especifica el contingut de la declaració CE de
conformitat, encara que no proporcionen un model concret i el contingut pot variar.
Les dades principals que s’hi han d’incloure són:

El marcatge CE no és una
marca de qualitat ni és una
certificació.
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• Nom i adreça del fabricant o del seu representant establert a la Comunitat.
És a dir, la raó social, l’adreça completa, i en cas de ser el mandatari se n’ha
d’indicar igualment la raó social i l’adreça completa.

• Descripció del producte, marca, tipus, número de sèrie, any de fabricació.

• Disposicions que afecten el producte (directives i, si escau, normes tècni-
ques).

• Identificació del signatari o firmant de la declaració (persona física) i
signatura.

La declaració CE de conformitat s’ha de redactar en l’idioma oficial o idiomes
oficials del país on el producte pot ser distribuït i utilitzat.

La figura 1.1 recull els passos a seguir a fi de culminar amb èxit el procés de
marcatge CE, que durà a la incorporació del logotip i a identificar el producte i/o
l’embalatge, un cop feta la declaració de conformitat

Logotip CE

Figura 1.1. Procés de marcatge CE

La clàusula de salvaguarda

No és necessari que una tercera entitat certifiqui el producte abans de posar-lo en el mercat.
En tot cas s’actua després de la comercialització, i si es detecta algun perill en un producte
els estats membres poden fer ús de la clàusula de salvaguarda.

La clàusula de salvaguarda constitueix un procediment comunitari. Quan es detecta un
producte que porta el marcatge CE i el seu ús pot comportar un perill per a la seguretat o
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protecció de les persones, animals o béns, aquesta clàusula obliga els estats membres a
adoptar les mesures necessàries per:

• Retirar el producte del mercat

• Prohibir la comercialització del producte

• Restringir la circulació del producte

La clàusula de salvaguarda és un recurs que pot invalidar la presumpció de conformitat
dels productes que haurien de complir els requisits essencials de les directives a les quals
estan subjectes.

Tot estat membre que recorre a aquesta clàusula de salvaguarda ha d’informar
immediatament la Comissió Europea perquè es pugui aplicar, només si està plenament
justificada, a tot el territori comunitari. L’ús d’aquesta clàusula es justifica bàsicament pel
següent:

• L’incompliment dels requisits essencials

• L’aplicació no correcta de les normes tècniques

• La inexistència de normes tècniques

Una conseqüència de la clàusula de salvaguarda és que qualsevol producte que porti el
marcatge CE i no sigui conforme amb els requisits essencials, o bé faci una aplicació
indeguda de les normes tècniques, comportarà que es procedeix a imposar sancions
als fabricants, importadors o responsables de la comercialització del producte en qüestió,
d’acord amb les legislacions nacionals.

Tanmateix, la Comissió i els estats membres han de tenir en compte els drets dels fabricants
si es demostra que les autoritats públiques han abusat de les seves potestats en aplicar la
clàusula de salvaguarda.

La certificació és el procediment mitjançant el qual un tercer garanteix per
escrit que un producte, procés o servei compleix els requeriments establerts.

A més del marcatge CE, el segell d’una empresa certificadora assegura que una
tercera entitat que no és el fabricant o l’importador garanteix que el producte
compleix les normatives abans de sortir al mercat. En la taula 1.4 es resumeixen
les diferències entre el marcatge CE i el procés de certificació.

Taula 1.4. Diferències CE-certificat

CE Certificat

Obligatòria Voluntari

Compleix només les directives UE Compleix totes les normes EN encara que només
siguin “aconsellables”

Seguretat Seguretat més qualitat en l’ús

Fabricant o importador Organisme neutral reconegut

A posteriori pels estats membres, si hi ha perill
(clàusula de salvaguarda)

Contínuament per l’organisme neutral
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1.3 Fonts d’alimentació

L’energia elèctrica té una gran facilitat per ser regulada, és a dir, es pot fer que
el corrent elèctric (expressat en amperes) i la tensió (expressada en volts) variïn
depenent de l’ús que es vulgui fer de l’energia elèctrica.

Per raons de seguretat, per exemple, ens pot interessar fer servir una tensió molt
baixa. Una tensió molt baixa com la dels 12 V que utilitzen els vehicles no és tan
perillosa per a les persones com una tensió usual de 230 V. Però l’energia elèctrica
conduïda a tensions tan baixes necessita cables molt gruixuts, cosa que resulta
evident si compareu els cables que fan servir les bateries de qualsevol vehicle
amb els cables d’una instal·lació convencional a 230 V (figura 1.2).

Figura 1.2. Font d’alimentació interior
230 V - 2,4 V

Es tracta d’una típica font d’alimentació, l’energia
elèctrica entra pel primari a 230 V i 40 mA altern (50 Hz)

i la transforma en continu a 2,4 V i 1 A.

Per poder passar de la tensió habitual de 230 V a una de molt baixa cal una font
d’alimentació, que és l’encarregada de fer passar els 230 V a tensions inferiors
com ara 50 V, 12 V o 5 V.

Les instal·lacions a molt baixa tensió necessiten unafont d’alimentació,
que està constituïda principalment per convertidors de tensió com poden
ser transformadors clàssics, o bé mitjans purament electrònics, o una
combinació de tots dos.

Des del punt de vista de la instal·lació elèctrica, no importa tant la constitució
interna de la font d’alimentació com la seguretat que aquesta ens pot donar.

La seguretat que una font d’alimentació

La seguretat que una font d’alimentació pot oferir és una cosa que ha d’estar garantida, ja
que en molts casos en depèn la vida de les persones. Perquè una font d’alimentació es
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pugui utilitzar en una instal·lació elèctrica, ha de complir el que indica el Reglament de baixa
tensió (REBT). Així doncs, no serveix qualsevol font d’alimentació sinó que ha de complir
certs requisits, per exemple, ha de tenir doble aïllament, un transformador de seguretat o
sistema equivalent, o ha de poder anar a l’exterior (IP44), requisits tots que la font ha de
dur impresos en la carcassa.

La figura 1.1 presentava alguns d’aquests símbols com, per exemple, el doble quadrat
(doble aïllament), la S (verificació sueca) o els anells que es creuen (transformador de
seguretat, separador de circuits amb protecció de curtcircuits) i també el marcatge de la
CE.

Per a nosaltres la font d’alimentació és una caixa en la qual entra una tensió usual,
per exemple, 230 V, i en surt una tensió reduïda. El fabricant de la font és qui,
mitjançant el segells impresos en el producte que fabrica, garanteix que, a més
d’estar protegida contra xocs elèctrics, en la font no hi poden haver, de cap manera,
tensions superiors a la sortida.

L’únic requisit que han de complir les fonts d’alimentació de circuits a molt
baixa tensió funcional (MBTF) és donar les tensions i corrents adequats per al
funcionament. D’altra banda, la seguretat d’aquest circuit no és suficient en el
cas de la tensió molt baixa, de manera que cal posar-hi el mateixos sistemes de
seguretat que s’emprarien en una instal·lació de 230 V.

1.3.1 Funcionament de les fonts d’alimentació

Per entendre millor el funcionament de les fonts d’alimentació i així poder aplicar
aquests coneixements a trobar possibles avaries en les instal·lacions electrotècni-
ques, cal veure l’esquema de funcionament d’una font d’alimentació com el que
mostra la figura 1.3.

Figura 1.3. Esquema de font d’alimentació

Quan entra en la font d’alimentació, on primer arriba el corrent és al transformador,
el qual canvia la relació de tensions i el corrent tot mantenint la potència constant,
tret de les pèrdues d’energia que pot tenir i que no són gaire grans. L’energia
entra pel bobinatge primari pri i surt pel secundari sec. Així doncs, l’equació
fonamental del transformador serà:

P = Vpri · Ipri = Vsec · Isec
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Exemple: càlcul del corrent i la potència d’un transformador

Si un transformador d’entre 230 V i 12 V té una sortida de 2 A, quin corrent té a l’entrada?
Quina potència té el transformador?

Primer heu de calcular el corrent d’entrada:

Vpri · Ipri = Vsec · Isec

On heu d’aïllar el corrent d’entrada (primari) i substituint-lo tindreu:

Ipri =
Vsec · Isec

Vpri
=

12 · 2
230

= 0, 104 A

Ara toca calcular la potència del transformador:

P = Vpri · Ipri = Vsec · Isec = 230 · 0, 104 = 12 · 2 = 24W

En el cas d’un transformador ideal, la potència a l’entrada i a la sortida és
la mateixa, però els transformadors tenen unes pèrdues d’energia degudes a
l’escalfament, les quals fan que la potència d’entrada sigui un mica més gran que
la potència de sortida.

Pèrdua i consum d’energia i mesures d’estalvi

L’escalfament o pèrdua d’energia també té un consum d’energia que si bé no és elevat pot
arribar a ser gran si està connectat les 24 hores del dia durant 365 dies l’any.

Les pèrdues d’energia que pateix un transformador es poden expressar matemàticament
d’aquesta manera:

Ptotal consumida = Vpri · Ipri = Ppèrdues + Vsec · Isec

Si el transformador no dóna cap tipus de corrent al secundari perquè l’aparell que alimenta
està desconnectat, el transformador només té pèrdues:

Ptotal consumida = 0 + Ppèrdues

Si un transformador i, en general, una font d’alimentació no s’ha d’utilitzar durant molt temps
és convenient desconnectar-lo perquè no faci un consum inútil.

La tensió i el corrent que dóna una font d’alimentació perquè els diferents parells
puguin funcionar han de tenir un valor constant, i sobretot la tensió, perquè el
funcionament de l’aparell sigui bo. Realment, les fonts d’alimentació no sempre
donen la mateixa tensió de sortida, i quan la càrrega, el corrent, és elevat, baixen
la tensió.

La regulació d’una font d’alimentació és la capacitat o l’aptitud per mantenir
constant la sortida en condicions de càrrega variable.

Quan les fonts d’alimentació han d’alimentar una càrrega, tendeixen a disminuir
el valor de la tensió de sortida. La regulació de la tensió es pot comprovar amb dos
mesuraments i un senzill càlcul posterior. La fórmula per calcular el percentatge
de regulació de la tensió és:

Regulació% =
∆V

Vpc
· 100

Per exemple, amb un voltímetre amb la posició de tensions contínues podeu
comprovar que una font d’alimentació té una sortida de 14 quan la càrrega es
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mínima o nul·la, és a dir, quan passa un corrent molt baix o zero si no en passa
cap. Després poseu una càrrega que us doni el corrent màxim o nominal de la font
d’alimentació, i torneu a mesurar la tensió a la sortida de la font d’alimentació.
Ara trobareu que us dóna 12 V. El percentatge de regulació aleshores serà:

Regulació% =
∆V

Vpc
· 100 =

14− 12

12
= 16, 7%

Els fabricants i la regulació de la font d’alimentació

La regulació de la font d’alimentació és un efecte que cal tenir en compte, ja que hi ha
càrregues que poden ser més o menys sensibles a les variacions de tensió, és per aquesta
raó que normalment les càrregues que funcionen en una MBTF (molt baixa tensió funcional)
tenen la seva font d’alimentació particular, i el fabricant recomana que no se n’utilitzi cap
altra que no sigui l’original.

Els fabricants efectuen els càlculs necessaris per optimitzar el preu tant de les fonts
d’alimentació com de les càrregues. Si la càrrega funciona bé sotmesa a un rang alt de
tensions no s’han de gastar gaires diners fent una font d’alimentació perfectament regulada.

En canvi, hi ha altres càrregues que, amb una petita desviació de la tensió, deixen de
funcionar, i aleshores és del tot important que la font d’alimentació tingui una regulació molt
precisa.

El percentatge de regulació (%) apareix indicat en la documentació tècnica de
les fonts d’alimentació, però també pot anar indicat amb una gràfica com la que
reprodueix la figura 1.4.

Figura 1.4. Regulació de la tensió-corrent

En la figura 1.4, en l’eix y hi han posat la tensió de sortida, i en l’eix x, el corrent
que passa per la càrrega. La tensió de sortida baixa a mesura que augmenta
el corrent per a la càrrega, fins que arriba un moment (100 mA) en què la
font d’alimentació ja no és capaç de donar més potència i la tensió disminueix
ràpidament. En aquest cas, la font d’alimentació de la figura 1.4 seria capaç de
donar 10 V i un corrent de 100 mA, de manera que té una potència d’1 W.
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Si una norma és del tipus
UNE-EN 60.702, vol dir que
la norma és estatal (UNRE)

i europea (EN) i té el
número 60.702.

Un altre aspecte de les fonts d’alimentació que cal tenir en compte és el rendiment,
ja que, com que són elements que acostumen a estar en funcionament les vint-i-
quatre hores del dia, el consum elèctric al llarg de l’any pot arribar a ser molt
elevat.

Segons la tecnologia electrònica que s’empra en la fabricació, el rendiment de les
fonts d’alimentació és més elevat o menys. Per exemple, la tecnologia més antiga i
econòmica, la de les fonts d’alimentació anomenades lineals té un rendiment baix,
ja que dissipa molta calor i d’aquesta manera es perd la major part de l’energia.
En canvi, les fonts d’alimentació commutades, fabricades amb una tecnologia més
recent, s’escalfen molt menys i tenen un rendiment força més elevat i, en molts
casos, superior al 80%.

1.3.2 Fonts d’alimentació per MBTP i MBTS

Les fonts d’alimentació per a instal·lacions de molt baixa tensió de protecció
(MBTP) o de seguretat (MBTS) necessiten tenir un element que faci impossible
que les parts de tensió usuals (230 V) i les molt baixes tensions puguin entrar
en contacte. D’aquesta manera, segons el reglament poden incorporar un dels
dispositius següents per evitar-ho:

• Un transformador d’aïllament de seguretat fabricat d’acord amb les normes
estatal i europea UNE-EN 60.702.

• Una font de corrent elèctric com, per exemple, un generador elèctric, tot
i que el grau de protecció ha de ser equivalent al d’un transformador de
seguretat.

• Una font de corrent electroquímic (pila o acumulador), però que no tingui
circuits a tensió elevada i, si els hi té, també han d’estar aïllats degudament.

• Grups electrògens que també tinguin un grau de protecció equivalent al d’un
transformador de seguretat.

• Dispositius electrònics. Aquests dispositius electrònics han de garantir que,
en cas de produir-se una avaria, els valors de sortida no superaran en cap
cas la molt baixa tensió.

La manera de saber si es compleixen tots aquests requisits és fixar-se que en la
font aparegui el símbol del transformador d’aïllament com el que apareix a sota
de la temperatura en el costat dret de la figura 1.5.
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Figura 1.5. Font d’alimentació MBTS exterior amb els símbols que la identifiquen.

1.4 Instal·lacions a molt baixa tensió (ITC-BT-36)

El Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT) també regula aquest tipus
d’instal·lacions a tensions més baixes que les habituals, i, de fet, la ITC-BT-36
tracta específicament de les instal·lacions a molt baixa tensió.

La ITC-BT-36

Aquesta instrucció tècnica complementària del REBT defineix les baixes tensions com les
tensions que són inferiors a 50 V (valor eficaç) en corrents alterns, i a 75 V en corrents
continus.

El valor eficaç és el valor quadràtic mitjà d’un corrent si aquest és sinusoïdal.

Ief =
Imax√

2

A més dels petits electrodomèstics, que normalment porten una font d’alimentació
per al seu propi funcionament, hi ha instal·lacions fixes als edificis que tenen un
funcionament a molt baixa tensió.

Als edificis, els usos més freqüents de l’MBT per motius funcionals es fan en les
instal·lacions següents:

• Instal·lacions d’alarma i protecció contra incendis(detectors)

• Instal·lació de seguretat contra robatori

• Instal·lació de telecomunicacions (ethernet, telèfon)

• Instal·lació del porter electrònic o intercomunicació

• Instal·lació de senyalitzadors, trucades, rellotges

• Instal·lació de circuits d’antenes de televisió i ràdio

De tots aquests usos, el més freqüent per raons de seguretat als edificis d’habitatges
és la instal·lació de preses de corrent per a aparells en el volum 1 del bany (escalfa-
dors d’aigua, bombes de dutxa, equipament elèctric de banyeres d’hidromassatge,
etc.).

En la secció “Annexos”
del web d’aquest mòdul,
podeu consultar la
ITC-BT-36 completa.
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En els comerços i les indústries, els sistemes de tracció elèctrics (transpalets i
elevadors elèctrics) i la soldadura amb arc elèctric són els que fan un ús més
freqüent de l’MBT i la utilitzen tant per motius de funcionament com per raons
de seguretat.

Els circuits d’MBT també requereixen condicions de protecció per utilitzar-los.
Cal protegir-los, per exemple, contra les sobreintensitats (curtcircuits) a fi d’evitar
el deteriorament i les avaries greus. En alguns casos les fonts d’alimentació
permeten els curtcircuits i incorporen un sistema d’autocontrol que, tan bon punt
detecten un excés de corrent, fan que elles mateixes tallin el subministrament del
corrent elèctric.

1.4.1 Aspectes generals de les instal·lacions a molt baixa tensió
(cablatge)

En instal·lacions a molt baixa tensió us heu d’assegurar que en cap moment, ni
en cas d’avaria ni tampoc en cas d’error humà, hi pot haver tensions superiors a
la molt baixa tensió. La figura 1.6 mostra un esquema d’una instal·lació a baixa
tensió.

Figura 1.6. Diagrama d’instal·lacions a molt baixa tensió

Les tensions d’ús habitual arriben fins a la font d’alimentació, la qual converteix
aquesta tensió en molt baixa, i després un cablatge a molt baixa tensió arriba fins
al receptor o l’aparell que consumeix energia elèctrica a molt baixa tensió.

Un cas que podem posar a tall d’exemple és la instal·lació d’una font d’alimentació
en el volum 3 d’un bany i els equips a molt baixa tensió a prop o fins i tot dins de
la dutxa, la banyera d’hidromassatge, etc.

Els tres volums de les cambres de bany

Segons el REBT, el volum 0 correspon a l’espai de la banyera o de la dutxa on no
es permet cap instal·lació, llevat d’equips homologats específicament, com les banyeres
d’hidromassatge.

D’aquí cap amunt, fins a una altura de 2,25 m, s’estableix el volum 1. En aquest volum no
hi pot haver cap dispositiu elèctric, excepte si es tracta d’interruptors de molt baixa tensió
(12 V en corrent altern, o 30 V en corrent continu), però no poden tenir la font d’alimentació
en aquesta àrea.

El volum 2, que inclou un perímetre de 60 cm al voltant de la banyera o el plat de la
dutxa i arriba fins a una altura de 2,25 m, admet la col·locació de bases de carregadors
de petits electrodomèstics (màquines d’afaitar, depiladores, raspalls elèctrics, etc.). En
aquest volum ja es poden instal·lar elements com llums o calefactors, i la instal·lació on es
connectin aquests equips ha de disposar de la protecció d’un diferencial no superior a 30
mA.
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Finalment, en el volum 3, que comprèn la resta de la cambra de bany, es poden instal·lar
bases d’endolls, sempre que també es protegeixin amb un diferencial de les mateixes
característiques que en el volum 2 (30 mA).

Totes les instal·lacions de la cambra de bany han de tenir connexió a terra i cal
evitar l’ús de portalàmpades metàl·lics o, en general, de qualsevol mecanisme
sensible a la humitat.

En cas que no hi hagi la possibilitat material de disposar d’una connexió a terra,
cal fer les instal·lacions protegint-les amb un transformador d’aïllament o utilitzar
mecanismes d’MBTS, els quals s’alimenten per mitjà d’un corrent de molt poc
voltatge.

Els sistemes d’MBTS no basen la seva seguretat en la connexió a terra o al
conductor de protecció de les seves masses, sinó en la poca de tensió de sortida
d’una font d’alimentació que no té referida la seva tensió a terra. Així podeu posar
una font d’alimentació de 12 V en corrent altern o 30 V en continu, que alimenti
la banyera d’hidromassatge. Aquesta font d’alimentació ha de tenir el segell de
transformador d’aïllament per poder ser utilitzada en aquest tipus d’aplicació o, el
que és el mateix, perquè sigui considerada MBTS no us serveix qualsevol tipus de
font “econòmica” d’alimentació que us doni els 12 V en corrent altern o 30 V en
continu.

1.4.2 Condicions d’instal·lació dels circuits

Diversos circuits es poden trobar al mateix tub o al mateix compartiment de canal
si tots el conductors estan aïllats per a la tensió assignada més elevada.

No s’han d’instal·lar circuits de potència i circuits de molt baixa tensió de
seguretat (MBTS o MBTP) en les mateixes canalitzacions, llevat que cada
cable estigui aïllat per a la tensió més alta present.

Les instal·lacions poden ser de tipus molt diversos –sota tub, canal o amb un
cable amb diversos conductors– però en qualsevol tipus d’instal·lació cal tenir
l’aïllament de la tensió més alta que hi hagi a la canalització. Vegeu alguns casos
possibles:

• En el cas d’un cable amb diversos conductors, aquests han d’estar aïllats per
a la tensió més alta present al cable.

• En el cas que els conductors estiguin aïllats per la seva tensió i instal·lats
en un compartiment separat d’un conducte d’una canal, la separació de
protecció de la canal ha de garantir el nivell d’aïllament requerit per a la
tensió més elevada.

La separació de protecció entre els conductors de cada circuit MBTS i MBTP, i
els de qualsevol altre circuit, inclosos els d’MBTF, ha d’estar feta per a una de les
disposicions següents:

Una beina és un tub que
embolcalla totalment els
cables.
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• Separació física dels conductors.

• Els conductors dels circuits de molt baixa tensió MBTS i MBTP han d’estar
proveïts, a més de l’aïllant principal, d’una coberta no metàl·lica.

• Els conductors dels circuits a tensions diferents han d’estar separats entre
ells per una pantalla metàl·lica connectada a terra o per una beina metàl·lica
connectada a terra.

• Un cable multiconductor o un agrupament de conductors poden contenir
circuits a tensions diferents, sempre que els conductors dels circuits MBTS
i MBTP estiguin aïllats, individualment o col·lectivament, per a la tensió
més alta que han de suportar.

A tots els efectes, sempre cal considerar un circuit d’MBTF com a circuit de
tensió diferent, perquè la font d’alimentació no garanteix que accidentalment no
es puguin donar tensions superiors.

Els colors del cables en MBT

A les instal·lacions d’MBTP i MBTS no cal seguir les prescripcions que fixa la instrucció ITC-
BT-19 per identificar els conductors. O, dit d’una altra manera, no cal que les fases siguin
de color negre i el neutre blau, sinó que poden ser d’altres colors i, de fet, és recomanable
que siguin d’altres colors per poder-los identificar dins de la instal·lació.

Quan les instal·lacions a MBTP i MBTS vagin soterrades, cal situar-les entre dues
capes de sorra o de terra fina crivellada, d’entre 10 cm i 15 cm de gruix.

Quan els cables no tinguin una resistència mecànica suficient, s’han de col·locar
a l’interior de conductes que els protegeixin de manera convenient.

Compte!

Un dels problemes de les instal·lacions a molt baixa tensió és que la caiguda de tensió dels
cables és molt elevada. Per exemple, entre les fonts d’alimentació i els punts d’utilització,
la caiguda de tensió pot arribar a ser de fins a un 5%, encara que sigui una instal·lació
d’enllumenat.

Tot això fa necessari l’ús de cables molt gruixuts encara que la potència no sigui gaire alta.

Exemple d’una base de circuit MBT

Les prescripcions que, d’acord amb el Reglament, han de complir les les preses
de corrent dels circuits MBTP i MBTS són aquestes:

• Els connectors no han de poder entrar a les bases de presa de corrent
alimentades per altres tensions.

• Les bases han d’impedir la introducció de connectors concebuts per a altres
tensions.

• Les bases d’endolls dels circuits no han de portar contacte de terra o
protecció, les dels circuits d’MBTP, en canvi, sí que en poden portar.

• Els connectors dels circuits d’MBTS no han de poder entrar en les bases
d’endoll d’MBTP.

• Els connectors dels circuits d’MBTP no han de poder entrar en les bases
d’endoll d’MBTS.
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1.4.3 Requisits particulars per a les instal·lacions a MBTS

El tret característic de les instal·lacions a molt baixa tensió de seguretat (MBTS)
és que les masses no s’han de connectar intencionadament ni a terra ni a cap
conductor de protecció.

Això vol dir que la tensió de la font d’alimentació no està referida a terra. A les
instal·lacions amb tensions usuals, el sistema de protecció es basa en el fet que el
valor de resistència de terra ha de ser tal que qualsevol massa no us pugui donar
tensions de contacte superiors a 24 V en un local conductor i 50 V en la resta de
casos (ITC-BT-18).

En el cas de les MBTS no es pren el terra com a referència, és a dir, no hi ha un
potencial entre la massa i el terra perquè cada un pertany a circuits diferents. En
aquest cas el perill, la diferència de potencial, es dóna entre els dos conductors que
formen el circuit elèctric. El xoc elèctric en MBTS provindrà del contacte entre les
dues parts actives. Per tant, la protecció no pot ser la que ofereix un interruptor
diferencial, perquè en no haver-hi un potencial respecte de terra, i en no poder
el corrent escapar-se per terra de manera que no hi hagi corrents de defecte, el
diferencial no es pot disparar mai.

Les instal·lacions o el tram d’instal·lacions que estan alimentades amb una font
d’alimentació que garanteix que té les característiques d’MBTS i amb una tensió
per sota dels 25 V en altern i 60 V en continu, no cal que tinguin un altre tipus
de protecció contra els xocs elèctrics, tret que influències externes molt especials
puguin fer que una tensió de 25 V sigui perillosa, com pot esdevenir en locals
molls o amb risc d’explosió, per esmentar només uns exemples.

Quan la tensió nominal del circuit de molt baixa tensió sigui superior a 25 V
en corrent altern i 60 V en corrent continu sense ondulació, la protecció contra
contactes directes s’ha de garantir mitjançant un dels mètodes següents:

• Barreres o embolcalls que tinguin com a mínim un grau de protecció IP2X
o IPXXB segons l’UNE 20324.

• Un aïllament que pugui suportar una tensió de 500 V durant 1 minut.

Sense ondulació

El corrent continu es considera que és sense ondulació quan el percentatge
d’ondulació no supera el 10% del valor eficaç.
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Arrissament

Segons el Termcat, “arrissament” significa “l’ondulació residual de baixa freqüència que
queda en un corrent rectificat, fins i tot després de filtrat”.

Amb ondulació

Els filtres de les fonts d’alimentació redueixen l’arrissament a un nivell baix.
L’eficàcia real d’un filtre es pot comprovar mesurant-lo i amb un senzill càlcul
posterior.

Calcular l’arrissament

La fórmula per poder calcular el percentatge d’arrissament és:

arrissament% =
ca

cc
· 100

Per exemple, suposeu que mesureu l’arrissament que queda després del filtratge i que
resulta ser d’1 V per a una font d’alimentació de 20 Vcc. Aleshores

arrissament% =
ca

cc
· 100 =

1

20
· 100 = 5%

L’arrissament el podeu mesurar amb un oscil·loscopi o un voltímetre. Amb
l’oscil·loscopi podeu veure i mesurar el valor entre les crestes de l’arrissament en
corrent altern.

Amb el voltímetre, en canvi, podeu mesurar les tensions contínues i alternes. Amb
els resultats d’aquests mesuraments podeu obtenir els dos valors de la fórmula i
d’aquesta manera el percentatge de l’arrissament. De tota manera, el voltímetre
us indicarà un valor aproximat del component altern, el qual no serà exacte perquè
l’ona d’arrissament no és sinusoïdal.

En un filtre capacitiu senzill, d’una font d’alimentació normal, l’arrissament és
similar a una ona en forma de dent de serra; això produeix un error a la majoria
dels voltímetres, perquè els voltímetres normals només mesuren els valors eficaços
d’ones sinusoïdals pures. En el mercat hi ha voltímetres que permeten mesurar
valors eficaços de corrents alterns no sinusoïdals, els quals reben normalment
el nom en anglès de true RMS, és a dir, valor eficaç real. Aquests voltímetres
acostumen a tenir un preu molt més elevat que els normals que no són true RMS.

Els voltímetres més senzills i econòmics per mesurar els corrents o tensions alterns
tenen un condensador d’acoblament amb una impedància molt baixa per als 50
Hz, així que el component altern passa el condensador i el corrent continu no.
Els més sofisticats no tenen cap tipus de filtre físic, agafen el corrent o la tensió
sense filtratge i l’analitzen en temps real mitjançant sofisticats i ràpids algoritmes
que ens donen el valor eficaç del component d’altern encara que l’ona no sigui
sinusoïdal.

RMS són les sigles de root mean square, és a dir, valor quadràtic mitjà, el qual, en
el món de l’electricitat, rep el nom de valor eficaç d’un corrent altern. La fórmula
matemàtica per a un conjunt de valors x1, x2, x3 és:

xrms =

√
x1

2 + x2
2 + · · ·+ xn

2

n

Perquè un voltímetre ens doni una lectura aproximada del valor RMS o, el que
és el mateix, del valor eficaç de l’arrissament de l’ona cal fer molts mesuraments
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x1, x2, x3, etc., elevar-les al quadrat, sumar-les, dividir-les entre la quantitat de
mesures i després extreure l’arrel quadrada de tot.

El cas especial en què l’ona sigui perfectament sinusoïdal i hi hagi hagut moltís-
sims mesuraments per obtenir un gran nombre de valors que permetin fer un càlcul
molt ajustat, el resultat seria:

Ief =
Imax√

2

L’arrissament únicament s’ha de mesurar quan la font d’alimentació està donant
la màxima potència nominal; per un corrent de càrrega nul, encara que el filtre
sigui molt dolent, redueix totalment l’arrissament, però quan la potència lliurada
augmenta, el rendiment del filtre baixa i, aleshores, l’arrissament augmenta.

1.4.4 Requisits particulars per a les tensions a MBTP

La protecció contra els contactes directes ha de quedar garantida mitjançant:

• Barreres o embolcalls que tinguin com a mínim un grau de protecció IP2X,
o IPXXB segons l’UNE 20.324.

• Un aïllament que pugui suportar una tensió de 500 V durant 1 minut.

No es requereix protecció contra contactes directes en el cas dels equips situats
a l’interior d’un edifici on les masses i els elements conductors, accessibles
simultàniament, estiguin connectats a la mateixa connexió de terra, i si la tensió
nominal no és superior a:

• 25 V eficaços en corrent altern, o 60 V en corrent continu sense ondulació,
sempre que l’equip només es faci servir en emplaçaments secs, i no siguin
previsibles contactes francs entre les parts actives i el cos humà o d’un
animal.

• 6 V eficaços en corrent altern, o 15 V en corrent continu sense ondulació,
en els altres casos.

Com que les masses de les instal·lacions a MBTP van connectades a terra, la tensió
està referida a terra, el mateix terra a què ho està la part de la instal·lació sotmesa a
la tensió usual de 230 V. Això afegeix molta seguretat al circuit, ja que no tan sols
és un circuit més segur pel fet d’estar alimentat a baixa tensió, sinó que també té la
protecció dels diferencials, de manera que en cas d’un mal funcionament de la font
d’alimentació, aquesta està connectada a terra i produeix un corrent de defecte, el
qual dispara l’interruptor diferencial.

Recordeu que en MBTP les
masses dels aparells han
d’anar connectades a terra
o a un conductor de
protecció.
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En la secció “Annexos”
del web d’aquest mòdul,

podeu consultar la
ITC-BT-37 completa.

1.5 Instal·lacions a tensions especials (ITC-BT-37)

En les prescripcions particulars, la ITC-BT-37 del Reglament electrotècnic per a
baixa tensió (REBT) defineix les tensions especials d’aquesta manera:

“Les instal·lacions a tensions especials són aquelles en les quals la tensió nominal és
superior a 500 V de valor eficaç en corrent altern, o 750 V de valor mitjà aritmètic en
corrent continu.”

Les instal·lacions a tensions especials són més perilloses que les instal·lacions
a tensions usuals. La perillositat de les instal·lacions augmenta de manera
directament proporcional amb el voltatge. Per aquesta raó, les instal·lacions amb
tensions especials han de complir una sèrie de requisits especials perquè puguin
ser tan segures com les instal·lacions a tensions usuals.

Els cables que es fan servir a les insta·lacions a tensions especials sempre han de
ser d’una tensió nominal no inferior a 1.000 V. A més han de tenir una protecció
mecànica suficient. En cas d’instal·lar aquests cables sobre suports aïllants, han
de dur un embolcall que els protegeixi contra el deteriorament mecànic.

1.5.1 Exemples de cables per a tensions especials

RZ1-K 3G1,5

• Tensió de 0,6/1 kV. Els de tensions inferiors segueixen una altra nomenclatura, generalment
H07 (700 V), H05 (500 V).

• R: aïllament de polietilè reticulat (XLPE).

• Z1: coberta de poliolefines amb baixa emissió de gasos corrosius i fums.

• -K: flexible per a instal·lacions fixes. Classe 5 segons l’UNE EN 60228.

• 3G1,5: tres conductors amb secció d’1,5 mm2, amb un dels conductors groc-verd; La lletra G
és ground (terra)

• Aplicacions: aquest tipus de cable s’utilitza en instal·lacions a tensions especials, i a més ha
de ser amb baixa emissió de fums com pot ser un local de concurrència pública.

RV-U 5G4

• R: aïllament de polietilè reticulat (XLPE)R.

• V: coberta de PVC.

• -U: classe 1, conductor rígid amb només un fil (conduccions fixes).

• 5G4: cinc conductors de 4 mm2, dels quals un és verd-groc

• Aplicacions: aquest és el tipus més senzill dels cables per utilitzar amb instal·lacions fixes on
la protecció mecànica està assegurada amb el sistema d’instal·lació.
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RVFV

• R: aïllament de polietilè reticulat (XLPE).

• V: cobertura interior de PVC.

• F: armadura amb fleix d’acer.

• V: coberta exterior de PVC.

• Aplicacions: normalment s’utilitza per al transport d’energia per a instal·lacions fixes,
enllumenat públic, etc.; amb protecció per a esforços mecànics o animals rosegadors.

Les instal·lacions a tensions especials també han de tenir en compte l’emplaça-
ment i complir amb els requisits que correspongui en raó del tipus d’emplaçament.

Pel que fa als contactes indirectes segons el REBT, a les instal·lacions amb
tensions especials s’ha d’aplicar obligatòriament un dels sistemes de protecció
per a contactes indirectes que prescriu la ITC-BT-24.

Pel que fa als contactes directes, la protecció es fa per mitjà d’aïllaments
d’1kV, per als conductors i elements d’una instal·lació que portin aïllament.
Els conductors nus, és a dir, sense aïllament, i que puguin estar sota tensió,
només estan permesos en locals destinats únicament al servei elèctric i al qual
només tindran accés personal qualificat, com per exemple un local destinat a
un transformador. En qualsevol cas, els locals i les instal·lacions a tensions
especials han de poder identificar-se fàcilment, sobretot quan a prop hi hagi altres
canalitzacions a tensions usuals o petites tensions.

Hi ha un cas especial que és quan es fa servir un autotransformador per elevar les
tensions des de les usuals a les especials. En aquest cas, les instal·lacions usuals
a partir de les quals s’eleva la tensió per fer tensions especials han d’estar aïllades
igual que les tensions especials.

En els autotransformadors, que s’utilitzen, per exemple, com a equips d’alimenta-
ció de làmpades de vapor de sodi o com a transformadors d’arrencada en motors
trifàsics, el bobinatge es troba disposat en sèrie, com es pot comprovar en la figura
1.7.

Figura 1.7. Autotransformador

En l’autotransformador, el bobinatge d’entrada està unit elèctricament al bobi-
natge de sortida, per la qual cosa no hi separació galvànica respecte de la xarxa
que fa d’alimentació.
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Els autotransformadors no es poden utilitzar per produir baixes tensions
de seguretat.

Els autotransformadors representen un estalvi en material, sobretot en coure, un
metall que actualment té un preu força elevat. L’estalvi en coure del bobinatge que
representa l’ús dels autotransformadors encara és més gran si la diferència entre
les tensions d’entrada i de sortida és baixa. El rendiment d’un autotransformador
arriba a ser del 99,8% quan les tensions només tenen una diferència del 10%. La
tensió de curtcircuit sempre és molt petita, i la despesa en aïllament és la mateixa
tant en el cas d’alta tensió com de baixa tensió.

1.6 Mesures i resolució de problemes en el muntatge d’instal·lacions
a tensions no usuals

Els sistemes d’MBTF tenen com a funció reduir la tensió perquè funcionin els
aparells que estan dissenyats per funcionar amb aquesta tensió. Les mesures a
prendre en aquest tipus d’instal·lacions són sobretot les següents:

• El corrent (A) i la tensió (V) de sortida de la font d’alimentació han de ser
els valors nominals dels aparells que hi voleu connectar.

• La potència (W) de la font ha de ser igual o superior a la del consum dels
aparells connectats a aquesta.

El sistemes d’MBTP i MBTS tenen com a funció la protecció de les persones
davant del risc de xoc elèctric mitjançant la separació de circuits i l’ús de baixes
tensions.

Però una instal·lació a MBTP o MBTS pot semblar que funciona correctament
perquè ens dóna la tensió correcta, però pot resultar perillosa perquè l’aïllament
no és el correcte. Cal comprovar que és la correcta amb un aparell mesurador
d’aïllament i, per ser-ho, ha de complir com a mínim els valors de la taula 1.5.

Taula 1.5. Mesures d’aïllament

Tensió nominal de la instal·lació Tensió d’assaig en corrent
continu (V)

Resistència de l’aïllament (MΩ)

Molt baixa tensió
(MBTS i MBTP)

250 V ≥ 0,25

Inferior o igual a 500 V (tensions
usuals)

500 V ≥ 0,5

Superior a 500 V
(tensions especials)

1.000 V ≥ 1

Com es desprèn de la taula 1.5, les mesures d’aïllament són diferents depenent de
la tensió nominal de la instal·lació.
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Per regla general, les avaries a molt baixes tensions es localitzen a l’element més
important de la instal·lació: la font d’alimentació.

Exemple d’avaria d’una instal·lació a molt baixa tensió

Hi ha empreses que fabriquen transformadors de classe 2 que es fan servir en piscines,
sense pantalla d’aïllament posada a terra, d’acord amb el que estableix la ITC-BT-43
sobre instal·lacions de receptors. Com a protecció disposen d’un aïllament suplementari
proporcionat per l’embolcall aïllant que els recobreix.

Aquests transformadors alimenten focus (ulls de bou) o bombes submergides del sistema
de neteja. Si el focus submergit no està hermèticament tancat, amb el pas del temps,
l’aigua inunda l’interior. De moment, com que la làmpada funciona a 12 V AC no és perillós,
però l’aigua provoca un curtcircuit als borns de la làmpada i el transformador es comença a
escalfar fins a fondre l’aïllament entre el primari i el secundari i fa que la tensió del primari
(230 V) passi al secundari, per tant, al focus inundat i, en conseqüència, a la piscina amb
el risc que això representa per a qualsevol banyista.

A tall de conclusió, es pot dir que els transformadors de separació per a llocs molls poden
ser de classe 1 o 2, però sempre cal tenir una pantalla metàl·lica d’aïllament entre el primari
i el secundari, posats a terra, perquè si ha un corrent de defecte, l’interruptor diferencial es
dispari.

1.6.1 Localització d’avaries

La localització d’avaries és una de les pràctiques més importants que ha de dur a
terme un tècnic d’instal·lacions electrotècniques. En el procés de detecció de les
avaries intervenen els factors següents:

• Observació meticulosa dels símptomes

• Estudi de les causes possibles

• Limitació de possibilitats mitjançant proves i adopció de mesures

Una bona localització de les avaries és un procés ordenat i sistemàtic en
què sempre cal tenir presents les seves tres fases: observar, estudiar i limitar.

Un sistema elèctric avariat sol presentar uns símptomes molt definits. Aquests
símptomes tenen molta importància. Els tècnics competents procuren observar
tots els símptomes abans d’avançar, i això requereix un coneixement ampli del
sistema. Per identificar que és el que hi pot haver fora de la normalitat en el
funcionament, cal saber perfectament quin és el funcionament normal.

Moltes vegades és necessari fer algun ajustament o comprovació per poder estar
segurs que els símptomes han estat identificats realment. Un exemple molt senzill
és el cas d’una bombeta que deixa de funcionar; quan això passa podeu canviar
aquesta bombeta per una altra de la qual esteu segurs que funciona; si un cop
canviada tampoc no funciona, és segur que el problema no és la bombeta i pot ser
en el portabombetes, o en la instal·lació elèctrica o, en cas que funcioni a molt
baixa tensió, en la font d’alimentació.
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Una vegada identificats el símptomes, ve l’estudi de les possibles causes. Aquesta
part del procés de les localitzacions de les avaries requereix el coneixement
de l’esquema del sistema. Determinats símptomes estan lligats a determinats
components de l’esquema. Fins i tot els tècnics més experts necessiten recórrer
moltes vegades a esquemes segons la complexitat dels sistemes. Evidentment,
com més experiència té el tècnic, més facilitat té per “imaginar” l’esquema i no
necessita tenir-lo al davant. La pròpia experiència diu com funcionen les seccions
principals del circuit i què passa quan una no funciona correctament. Per exemple,
si en una instal·lació de so no funciona un dels altaveus, al tècnic, l’experiència li
fa pensar que aquest símptoma el pot ocasionar o la font d’alimentació o la sortida
d’àudio.

Establertes les possibilitats, és el moment de reduir-les mitjançant proves i
mesuraments. En general, unes quantes comprovacions amb el voltímetre us
diran si la font d’alimentació està bé. Si no és així, caldrà reduir encara més
les possibilitats i fer més mesuraments i comprovacions. Moltes vegades, l’avaria
d’un circuit o instal·lació es limita a la fallada de tan sols un component, encara que
l’avaria d’aquest component pugui perjudicar diversos elements de la instal·lació
que hi estiguin connectats.

A les instal·lacions de molt baixa tensió les avaries acostumen a ser avaries de
la font d’alimentació. Les avaries de les fonts d’alimentació segueixen el mateix
procés general. Els símptomes que es poden observar són:

• Falta de tensió a la sortida

• Tensió de sortida baixa

• Arrissament excessiu

• Tensió de sortida elevada

Si us hi fixeu, hem reduït els mesuraments a mesuraments només de la tensió.
Així és normalment com es treballa, perquè les tensions es mesuren fàcilment. El
mesurament dels corrents no es fa servir si no és absolutament necessari, perquè
amb un multímetre normal cal interrompre el circuit per intercalar l’amperímetre.
També cal tenir en compte que la font d’alimentació pot presentar dos símptomes
a la vegada: una tensió de sortida baixa i un arrissament excessiu.

Una vegada els símptomes han estat identificats clarament, arriba el moment
d’estudiar-ne les possibles causes. En el cas d’absència de tensió de sortida, les
possibilitats comprenen:

• Fusible o tallacircuit obert

• Interruptor, cable de corrent o presa de corrent defectuosos

• Transformador de la font d’alimentació defectuós

• Limitador de tensions obert, normalment una resistència limitadora anome-
nada varistor
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• Díode o díodes rectificadors oberts

• Bobina o condensador del filtre obert

L’últim pas és limitar la llista de possibilitats a un o un parell de defectes. Això
s’aconsegueix efectuant alguns mesuraments addicionals.

Figura 1.8. Mesuraments a una font d’alimentació

La font d’alimentació de la figura 1.8 és molt senzilla i està composta per un
transformador, un interruptor, un fusible, un pont rectificador que converteix el
corrent altern en corrent continu, i un condensador que fa de filtre. L’únic bloc
que falta és el regulador, de manera que, en aquest cas, seria una font d’alimentació
no regulada. Ara es tracta de veure quins mesuraments s’hi poden fer:

• El voltímetre A ha de marcar 230 V; si no arriba tensió a la font d’alimenta-
ció evidentment aquesta no podrà funcionar.

• El voltímetre B ha de marcar 12 V, suposant que el transformador és de 230
V a 12 V, o la tensió nominal del secundari del transformador. En aquest
lloc del circuit les tensions encara són alternes.

• Si el voltímetre C no marca tensió és que l’interruptor és obert.

• Si el voltímetre D no ens mostra cap lectura de tensió, és que el fusible és
obert. Si el defecte rau en el fusible no convé canviar-lo de seguida perquè el
problema pot ser en els díodes (un díode curtcircuitat). Si voleu comprovar
un díode el millor és separar un dels terminals i comprovar la continuïtat
amb un ohmímetre.

• El voltímetre en la posició E us ha de donar una tensió en la posició de
DC (corrent continu). Si no la dóna, el problema pot ser al pont rectificador.
També podeu fer la prova i comprovar si el voltímetre dóna valors amb altern.
Si els valors que dóna són elevats en altern és que el condensador que fa
de filtre no té la capacitat suficient per a la càrrega, la qual cosa fa que
l’arrissament sigui molt gran. Si en la posició E al voltímetre teniu una
tensió massa baixa pot ser degut a algun d’aquest motius:

– Corrent de càrrega més elevat

– Baixa tensió a l’entrada

– Condensador de filtre defectuós
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– Algun díode rectificador defectuós

Ara ja es tracta de localitzar només el component defectuós i substituir-lo.

1.6.2 Triar els recanvis

Una vegada localitzat el component defectuós cal triar el recanvi. El més segur
sempre és triar el recanvi exacte. Si no es disposa del recanvi exacte, el podeu
substituir per un d’equivalent. Els components que en qualsevol cas trieu com
a substituts dels originals han de tenir les mateixes característiques que aquests.
No és una bona idea canviar una resistència de 2 W per una d’1 W, ja que la
de recanvi durarà poc temps. A més a més, el material del component també és
molt important, en alguns circuits hi pot haver risc d’incendi si se substitueix una
resistència de carboni per una altra de pel·licular.

Substituir els díodes rectificadors. Els díodes rectificadors tenen unes quantes
característiques nominals d’importància. Entre aquestes, la intensitat mitjana i la
capacitat per a pics d’intensitat. Als filtres d’entrada capacitiva els pics d’intensitat
poden ser molt superiors a la intensitat mitjana. Una altra característica nominal
important és la tensió màxima de polarització inversa que pot suportar el díode.

Una ajuda per a la tria

Per ajudar-vos a triar un díode de recanvi podeu utilitzar les taules d’equivalència. En
aquestes guies s’indica la numeració dels components i la dels possibles substituts, i moltes
vegades les característiques elèctriques nominals i geomètriques d’aquests.

Substituir el condensador electrolític. Els condensadors electrolítics que fan
de filtre s’especifiquen per a una tensió contínua de funcionament que no s’ha de
superar. Als filtres capacitius, com els que hi ha en la figura 1.8, el condensador
es pot carregar fins al valor màxim de l’ona rectificada; en qualsevol cas, el valor
nominal de la tensió AC de funcionament del condensador ha de ser, al menys,
igual a aquest valor màxim d’ona, però mai inferior.

A més de la tensió de funcionament del condensador, també és molt important la
seva capacitat. Si el condensador que substituïu té un valor inferior de capacitat
pot resultar una tensió de sortida baixa i massa arrissada; si el valor de la capacitat
és massa elevat, aleshores es pot produir una intensitat massa elevada en els díodes
rectificadors.

Substituir el transformador. També és possible que hàgiu de substituir el
transformador. En aquest cas cal que us assegureu que el de recanvi tingui les
mateixes intensitats i tensions nominals.

Un problema afegit són les característiques geomètriques dels components. Així
un transformador de recanvi pot ser massa gran per poder-lo encabir al mateix xas-
sís on hi havia l’original; passa el mateix en el cas dels condensadors electrolítics.
Val la pena comprovar abans els detalls mecànics dels components de recanvi.
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Després de fer una reparació a una font d’alimentació de seguretat, caldria posar-la
a prova per comprovar-ne el funcionament seguint els mateixos assajos i normativa
que els fabricants, i per aconseguir el segell d’una entitat certificadora caldria que
aquesta entitat fos la que revisés la font d’alimentació.

Els transformadors de seguretat no es poden considerar reparats fins que
no s’han tornat a comprovar seguint els assajos i la normativa que han de
complir per considerar-se transformadors de seguretat.

Algunes recomanacions

Si desmunteu una font d’alimentació de seguretat per tal de repara-la, després l’única
manera de saber si continua complint les normes de seguretat és fent els assajos que
prescriu la normativa per a aquesta classe de font d’alimentació.

Hi ha una altra possibilitat i consisteix a utilitzar la font d’alimentació reparada com una
font d’alimentació de molt baixa tensió de funcionament (MBTF) i complir els requisits de
seguretat que exigeix el REBT mitjançant altres sistemes de seguretat com si es tractés
d’una instal·lació a tensions usuals.

1.7 Manteniment d’instal·lacions a tensions no usuals

L’avaria en un equip, el tall del servei d’energia, l’aturada en un procés automàtic
o l’accident són cada vegada menys tolerats o acceptats, tant pels industrials com
per la població usuària.

L’usuari de la instal·lació elèctrica espera, de l’ús domèstic, el següent:

• Disponibilitat del servei elèctric les 24 hores del dia, els 365 dies a l’any.

• Possibilitat, de connexió de qualsevol electrodomèstic.

• Seguretat en el funcionament de les instal·lacions crítiques, aigua calenta,
vitroceràmica.

• Instal·lació segura que no pugui provocar cap accident a les persones o
animals de la casa.

De l’ús terciari:

• Disponibilitat del servei elèctric les 24 hores del dia, els 365 dies a l’any.

• Fiabilitat dels sistemes de gestió informàtica (datàfons, caixers, comerç
electrònic, etc.

• Fiabilitat de les instal·lacions de serveis, ascensors, climatització, etc.

• Seguretat contra incendis.
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L’ús industrial és molt competitiu, no pot admetre pèrdues de producció; com més
complexos i importants són els processos de fabricació, més important és el millor
en:

• Fiabilitat dels processos del seu control i comandament

• Disponibilitat de les màquines

• Manteniment de les eines de producció

• Seguretat de les persones i de l’actiu industrial

1.7.1 Garantia de funcionament

La garantia de funcionament que s’expressa en termes de fiabilitat, de possibilitats
de manteniment, de disponibilitat i de seguretat també és una ciència que cap
dissenyador ni instal·lador no pot ignorar.

Fiabilitat. La Comissió Electrotècnica Internacional (CEI) defineix la fiabilitat
com la probabilitat que un producte o instal·lació pugui complir una funció reque-
rida, en les condicions determinades, durant un interval de temps (t1</sup>, t<sup>2).

L’experiència demostra que els components elèctrics i electrònics tenen una
fiabilitat baixa al principi, quan apareixen tots els errors del disseny i de la
instal·lació; una vegada passat aquest temps, el funcionament és molt fiable, però
quan s’arriba a la seva vida útil, la fiabilitat torna a baixar (figura 1.9).

Figura 1.9. Corba banyera

L’aspecte d’aquesta corba és d’una banyera. L’eix x representa el temps, metre que l’eix y
representa la probabilitat que el producte o instal·lació falli. Les tres parts de la gràfica són
les següents: període de rodatge, vida útil i període de decadència. En els períodes de
rodatge i decadència hi ha una probabilitat alta (valors d’y més grans) que el dispositiu o la
instal·lació falli, mentre que en la seva vida útil la probabilitat que falli és més petita (valors
d’y més baixos).

Disponibilitat. La noció de disponibilitat d’una instal·lació elèctrica és molt
semblant a la d’un vehicle. Un cotxe ha de funcionar en el moment en què el
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necessitem, la seva història importa poc. La disponibilitat mesura aquesta aptitud
de funcionar en un moment donat.

Segons el Comitè Electrotècnic Internacional (CEI), la disponibilitat és la proba-
bilitat que una instal·lació pugui complir una funció requerida, en unes condicions
determinades, en un moment donat t, suposant que el subministrament extern
necessari estigui assegurat. Es representa per les lletres D(t).

Disponibilitat i fiabilitat s’assemblen, la diferència fonamental és l’aspecte tem-
poral: mentre que la fiabilitat és per a un període llarg de temps, la disponibilitat
és per a un moment donat.

Diguem que les instal·laciones elèctriques són mantenibles. Això vol dir que
enfront d’una averia s’interrumpeix el servei fins que l’averia és reparada. Cal
tenir en compte dos aspectes importants en el manteniment: la freqüència de les
avaries i el temps que es tardi a reparar-les.

Tornem sobre l’exemple del cotxe. Dos tipus de vehicles tenen problemes de
disponibilitat: els uns sovint tenen avaries i els altres rares vegades tenen avaries,
però passen molt temps als garatges abans de ser reparats.

La fiabilitat participa aleshores en la disponibilitat per la susceptibilitat de ser
reparat ràpidament, això també és important, és la mantenibilitat.

Mantenibilitat.. Els projectistes sempre busquen les màximes prestacions dels
seus productes o instal·lacions, i sovint obliden la hipòtesi de l’avaria. A més, quan
es treballa perquè el sistema funcioni, resulta difícil preguntar-se què passaria en
cas d’avaria. I tot i així aquesta pregunta és indispensable. Perquè un sistema
estigui disponible, s’ha d’avariar molt rarament, però també és important que es
pugui reparar ràpidament.

S’entén per reparació tot el procés fins a la seva posada en servei, incloent-hi
les demores logístiques. L’aptitud d’un sistema per ser reparat es mesura per les
tasques de manteniment.

La mantenibilitat és la probabilitat que una operació donada de manteniment es
pugui fer en un interval de temps donat [t 1, t 2], que s’expressa per M (t 1, t 2).
Aquesta definició també s’ha extret del vocabulari internacional normalitzat per la
CEI.

Seguretat (avaries perilloses). Cal distingir entre les avaries perilloses i les que
no ho són. La diferència no prové de la naturalesa de l’avaria, sinó de les seves
conseqüències.

El fet que, per exemple, tots els semàfors d’una estació s’apaguin o que els llums
del semàfor passin intempestivament del verd al vermell afecta el funcionament
(ja que conduirà a l’aturada dels trens) però no és directament perillós. Una cosa
completament diferent passa en el cas en què els llums passen del vermell al verd.
La seguretat és la probabilitat d’evitar un esdeveniment perillós.

La noció de seguretat està estretament lligada al risc que en depèn, no tan sols de
la probabilitat que passi, sinó de la gravetat del fet.
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Algú pot posar en perill la pròpia vida si la probabilitat que el risc esdevingui real
és molt petita. Si el risc és només la possibilitat de trencar-se una cama, es pot
acceptar una probabilitat més gran.

Els quatre pilars de la garantia de funcionament són la fiabilitat, la
disponibilitat, la mantenibilitat i la seguretat.

Cal tenir en compte aquestes quatre magnituds en qualsevol instal·lació o reparació
que feu. No totes es podran complir i de vegades unes entraran en conflicte amb
les altres. Per exemple, en una instal·lació amb tensió especial podem augmentar
la disponibilitat amb una font d’alimentació econòmica, fàcil d’aconseguir però
no segura en cas d’avaria.

La millora de la mantenibilitat pot comportar decisions que degradin la fiabilitat,
per exemple, la incorporació de connectors a les fonts d’alimentació per facilitar
el muntatge i desmuntatge. Així la font d’alimentació és més fàcil de canviar,
però els connectors poden fer més avaries, avaries al mateix connector, així potser
tindrem un sistema més mantenible però menys fiable.

La disponibilitat és, doncs, un compromís entre la fiabilitat i la possibilitat de
manteniment; mentre es repara la instal·lació, aquesta no està disponible. En
casos com la indústria és molt importat el temps de reparació, per exemple, per a
una empresa automobilística de 1.650 vehicles al dia, una hora d’avaria elèctrica
representa 100 vehicles menys fabricats.

Cal estudiar molt bé què ens interessa, estudis que ens permetin valorar aquest
compromís entre les quatre variables.

La seguretat i la disponibilitat poden ser, per les mateixes raons, contradictòries.
En l’àmbit domèstic, en què els usuaris no tenen cap tipus de coneixement
sobre l’electricitat, sempre ens hem de posar de part de la seguretat. En àmbits
industrials, i sempre respectant les normatives i amb usuaris més qualificats, ens
podem posar més de part de la disponibilitat o fiabilitat.

La seguretat és la probabilitat d’evitar un esdeveniment perillós, i assoleix el
màxim nivell quan el sistema està inutilitzat, la disponibilitat és aleshores nul·la,
com passa, per exemple, quan es talla un subministrament per riscos d’incendi.

A la inversa, per millorar la disponibilitat d’una instal·lació, fem que no hi hagi cap
aturada per dur a terme un manteniment preventiu, la qual cosa fa que la seguretat
de la instal·lació disminueixi.

1.7.2 Manteniment preventiu i manteniment correctiu

Amb el manteniment preventiu s’arriben a evitar avaries abans que es produeixin.
Les avaries sempre augmenten els costos i les pèrdues en la producció, i represen-
ten riscos per a persones i béns. Però no tot són avantatges, cal fer una anal·lisi de
la situació de cada instal·lació i valorar quins paràmetres cal mesurar.
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Mentre es fa el manteniment preventiu, la instal·lació o algunes parts de la
instal·lació deixen de funcionar.

No es tracta tampoc de posar un munt de tasques preventives que en realitat no
serveixen per augmentar de manera substancial la fiabilitat de la instal·lació, però
en canvi si que fan disminuir la disponibilitat de la instal·lació, ja que contínuament
es fan parades de manteniment preventiu.

A les instal·lacions de tensions no usuals, com passa a les instal·lacions a tensions
usuals, el manteniment preventiu i periòdic no és gaire efectiu excepte per als
problemes de seguretat.

Al llarg de la seva vida útil, les instal·lacions a tensions no usuals no necessiten
manteniment i les avaries s’acostumen a presentar en el moment de posar en marxa
la instal·lació i al final de la seva vida útil, d’acord amb la corba banyera (figura
1.9). Així doncs, el millor manteniment que es pot fer de tipus preventiu consisteix
a tenir recanvis disponibles perquè, en cas d’avaria i manteniment correctiu, la
reparació sigui el més ràpida possible.

Els estocs de recanvis signifiquen una gran quantitat de diners immobilitzats en
l’empresa. La gestió moderna de les empreses redueix al màxim els estocs per
reduir el capital immobilitzat. Així que el que ens queda és:

• Conèixer les necessitats del material a utilitzar (tensió, corrent, nivell
d’aïllament, etc.).

• Conèixer el mercat i la disponibilitat del material de recanvi.

• Disposar del nostre magatzem amb els materials que són més difícils de
trobar i aconseguir, perquè les comandes tarden molt o perquè les peces
s’han deixat de fabricar.

• Conèixer una gran quantitat de proveïdors, per si l’habitual falla.

• Arribar a acords amb proveïdors pel que fa a temps de lliurament.

• Agilitat a l’hora de fer la gestió de subministraments, magatzem, inventaris.

En qualsevol cas cal procurar que una falta d’estocs al magatzem tingui la mínima
repercussió possible pel que fa a parades, avaries i al cost que pot representar per
al client, és a dir, cal disposar dels recanvis dels materials de la instal·lació que,
en cas d’avaria, poden ocasionar greus parades en la producció. La figura 1.10
mostra una correlació entre probabilitat i gravetat amb vista a saber els materials
que cal tenir al magatzem.
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Figura 1.10. Probabilitat-gravetat

Aquesta representació gràfica pot ajudar a mostrar quins són els materials que
caldria tenir en estoc al magatzem. També resulta útil per fer-nos veure quins són
els problemes principals de les instal·lacions, i si és possible trobar una solució a
avaries continuades de la instal·lació.

Els problemes freqüents, però, que tenen una repercussió molt escassa en el
funcionament de la instal·lació es troben en la zona de la gràfica que es podria
qualificar de zona baixa o poc important de la taula. Només si aquest efecte molt
poc important es repeteix amb una freqüència molt elevada, passa a la zona alta
de la taula o zona en què es fa necessari un tipus de reparació més a fons. Passa el
mateix amb una avaria catastròfica de la instal·lació, per bé que es produeixi amb
poca freqüència, si deixa la instal·lació inservible segurament ens troben davant
d’un mal ús, d’un defecte de disseny, etc. En la part alta de la gràfica sempre es
tracta d’una instal·lació que funciona malament, que té algun tipus de defecte que
cal identificar.

Tipus de defecte. L’elaboració d’un sistema que faci possible la garantia de funci-
onament, perquè pugui ser satisfactori, necessita identificar i tenir en consideració
les causes possibles dels errors. Dit amb altres paraules, perquè la instal·lació
funcioni bé cal identificar d’on provenen les avaries. D’aquesta manera es pot
proposar la classificació següent:

• Els defectes físics. Avaries. Les avaries poden ser induïdes per causes
internes (trencament d’un element) o externes (interferències electromag-
nètiques, vibracions, etc.).

• Els errors de disseny. Agrupen principalment els errors de concepció
material i els errors logístics.
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• Els defectes d’explotació. Engloben els defectes generats per:

– Una mala utilització del material o d’un component emprat en un
entorn per al qual no ha estat dissenyat.

– Un error humà en la utilització del material, o conseqüència d’una
operació de manteniment incorrecta.

– Sabotatge.

Pel que fa a la fiabilitat humana, l’aspecte qualitatiu pesa més en aquest camp
que el quantitatiu. Dit d’una altra manera, l’aspecte quantitatiu no ens serveix, no
podem analitzar numèricament els errors humans.

L’esforç preval en l’esquematització de l’operativa humana i sobre la classificació
de les seves tasques i dels seus errors. Els estudis més avançats són els que
s’han fet en el camp del manteniment de les centrals nuclears, un àmbit en què
el manteniment és clau.

Els esdeveniments actuals i, en particular, les grans catàstrofes mostren com els
errors humans són una causa essencial, que no se situa tan sols en el nivell
de l’operador sinó també en el nivell del dissenyador. I els graus d’error del
dissenyador són més grans a causa de l’abstracció de la realitat sobre la qual
treballa.

Una vegada identificat el tipus d’error cal corregir-lo i, si es tracta d’un defecte
físic o d’una avaria, la solució serà la substitució de l’element avariat o defectuós.
Aquest és l’àmbit del manteniment correctiu

El manteniment correctiu consisteix a reparar la peça o l’element de la
instal·lació que ha produït l’avaria.

Perquè una reparació sigui ràpida cal tenir:

• bons tècnics

• coneixements de la instal·lació

• els recanvis adequats

Els recanvis han de ser al nostre magatzem o al magatzem del proveïdor, però en
tot cas han de tenir una disponibilitat immediata. Els retards per gestió de recanvis
haurien de ser els mínims, perquè sempre tenen repercussions negatives.

Però quan el defecte no és un simple defecte físic o avaria, si fem la substitució
d’un element però la instal·lació continua sense funcionar o l’avaria es repeteix
amb freqüència pot ser que ens trobem davant d’un defecte que no sigui una avaria.
Cal ampliar el nostre punt de vista i veure si no ens trobem davant d’un error de
disseny, un recanvi que es vol emprar en un entorn per al qual no ha estat dissenyat,
un error humà en la utilització del material o conseqüència d’una operació de
manteniment incorrecta o fins i tot fruit d’un sabotatge.
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A tall de conclusió es podria dir que el manteniment preventiu no sempre és
possible. Però si és possible sempre serà més desitjable que el correctiu. En cas
d’arribar al correctiu cal tenir materials, operaris qualificats i documentació de
la instal·lació perquè la reparació de l’avaria sigui el més ràpida possible. Si una
avaria es repeteix de manera freqüent i la instal·lació no ofereix les garanties de bon
funcionament exigibles, no ens hem de quedar en la simple reparació o substitució
de l’element avariat, sinó que cal arribar a escatir quin és el tipus de defecte, les
causes finals de l’avaria per trobar-hi una solució.

No es pot donar una fórmula exacta per al manteniment de les instal·lacions,
les tasques de manteniment i de reparació són les tasques que més preparació i
experiència necessiten en el món de les instal·lacions elèctriques.
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2. Instal·lacions de receptors

La finalitat de les instal·lacions elèctriques és el subministrament d’energia
elèctrica als receptors. No tots el receptors tenen les mateixes característiques.
A més de les característiques de consum d’energia elèctrica, tensió i corrent, és
important el tipus de seguretat davant del risc de xocs elèctrics per avaries en
el mateix receptor. Per exemple, si la carcassa del receptor és metal·lica és més
perillosa que una altra de plàstic davant d’una possible pèrdua d’aïllament de les
parts actives del receptor.

També cal tenir en compte si un receptor produeix calor, la calor pot desfer els
aïllaments plàstics, raó per la qual els receptors han de tenir un tractament especial.

Els receptors han de complir totes les directives europees de baixa tensió, les
normatives UNE i EN.

Compte amb la connexió entre el receptor i la instal·lació fixa

A més del tipus de receptor, de la carcassa, de si produeix calor o no, etc., en una
instal·lació és molt important la connexió del receptors mòbils a la instal·lació fixa, ja que
bona part de les avaries i dels accidents es produeixen en aquest tram de la instal·lació.

2.1 Classificació de les instal·lacions de receptors

Podem distingir diferents tipus de receptors elèctrics i classificar-los de diverses
maneres, per exemple, en funció de la tensió nominal, és a dir, de la tensió que
necessita per funcionar, o de si és un receptor fix o amovible, o si és d’escalfament,
d’il·luminació, etc. L’important es tenir present sempre de quin aparell o receptor
es tracta i quines característiques cal tenir en compte per a la seva instal·lació.

Els receptors poden ser fixos i amovibles. Segons les definicions del REBT
l’aparell és fix quan està instal·lat de manera inamovible. L’aparell és
amovible –incloent-hi qualssevol material instal·lat...– quan es pot treure
fàcilment.

Pel que fa a la tensió nominal d’un aparell, cal tenir en compte:

• Tensió prevista d’alimentació de l’aparell i per a la qual se’l designa.

• Gamma nominal de tensions: l’interval entre els límits de tensió previstos
per alimentar l’aparell.

• En cas d’alimentació trifàsica, la tensió nominal es refereix a la tensió entre
fases (normalment 400 V).

El terra o la paret són no
conductors quan presenten
una resistència igual o
superior a 50.000 Ω.
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Per a més detalls sobre les
instal·lacions de receptors

de classe 0 podeu consultar
l’apartat 4.3 de la ITC-BT-24.

Una classificació molt important dels receptors elèctrics és la que es basa en la
protecció contra els xocs elèctrics.

La instal·lació elèctrica ha d’estar adequada als receptors de la instal·lació. El
primer que pensareu és que el receptor ha de funcionar a la mateixa tensió que la
instal·lació ens proporciona, i que la intensitat de consum ha de ser perfectament
assumible pels cables i les proteccions. Però no heu d’oblidar que el sistema de
protecció de la instal·lació també ha de ser l’adequat per al tipus de receptors.

La taula 2.1 detalla els diferents tipus de receptors elèctrics segons el sistema de
protecció que fan servir.

Taula 2.1. Classes de receptors segons el sistema de protecció

Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3

Sense mitjans de
protecció de posada a
terra

Mitjans de connexió
previstos a terra

Aïllament suplementari,
però sense mitjans de
protecció per a posada a
terra

Previstos per ser
alimentats amb baixa
tensió de seguretat
(MBTS)

Heu de saber quin tipus de receptor podeu connectar a una instal·lació determina-
da:

• Un receptor de classe 0 només es pot utilitzar en entorns o instal·lacions
aïllades del terra. És a dir, el terra que les persones trepitgen o les parets
que poden tocar són d’un material especial aïllant. Cal mesurar aquest tipus
de terres i parets en les condicions normals d’ús. Feu especial atenció a les
condensacions i humitats que poden augmentar la conducció i fer perillosa
la instal·lació. En una instal·lació d’aquestes característiques també cal
tenir en compte que els aparells han d’estar disposades de manera que,
en condicions normals, les persones no facin contacte simultani amb dos
receptors.

Receptor de classe I

• Un receptor de classe I s’ha de connectar al conductor de protecció de
la instal·lació. Si no es connecta, aquest aparell queda desprotegit per
contactes indirectes. Aquests aparells són típicament els aparells que tenen
una carcassa metàl·lica i per al seu funcionament fan ús de l’aigua com ara
rentadores o rentavaixelles. Aquests aparells sempre porten un endoll del
que anomenem suko, i que té tres terminals, neutre, fase i protecció. Es
molt important que aquest tipus de receptor estigui connectat al conductor
de protecció o terra de la instal·lació.

Receptor de classe 2

• Un receptor de classe 2 té una protecció per contactes indirectes mitjançant
un aïllament suplementari. També s’anomenen receptors amb doble aïlla-
ment. Aquests receptors tenen un endoll només amb dos terminals. No
tenen presa de terra. Normalment són aparells en què la carcassa ja és un
plàstic aïllant i a més dintre tenen més aïllants que fan impossible que hi
pugui haver un contacte amb les parts actives o en tensió. Aquests aparells
han de portar gravat el símbol de doble aïllament i normalment també porten
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el símbol d’alguna empresa certificadora que certifica que es poden utilitzar
sense perill. En una instal·lació que només tingues receptors de doble
aïllament no seria necessària ni la instal·lació d’interruptors diferencial ni
la instal·lació d’un conductor de terra o protecció.

2.2 Simbologia específica

En la taula 2.2 podem veure la simbologia que normalment s’utilitza per identificar
els receptors elèctrics fixos en els plànols de distribució de planta. Amb aquesta
disposició es pot dissenyar la instal·lació elèctrica, distribució de circuits C1, C2,
C3, C4, etc.

Taula 2.2. Símbols que identifiquen els tipus de receptors

Símbols Significat

Cuina

Motor

Ventilador

Rentadora

Rentaplats

Motor

Escalfador elèctric

Escalfador d’aigua elèctric
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Taula 2.2 (continuació)

Símbols Significat

Refrigerador

Congelador

Els receptors mòbils, com ordinadors, eixugacabells, etc., són endollats, així que
es poden instal·lar on hi hagi endolls.

2.3 Mesurar la intensitat, tensió, potència i el factor de potència:
equips i procediments

Multímetre de gamma alta

El polímetre o multímetre és l’instrument de mesura més utilitzat pels professional
de l’electricitat, ja que permet mesurar les diferents magnituds elèctriques amb el
mateix instrument.

Antigament, per mesurar les magnituds elèctriques s’utilitzaven aparells analògics
(mecànics) en els quals un camp magnètic feia girar l’agulla del mesurador. Però
avui en dia són aparells digitals basats en microcontroladors en els quals un
sistema electrònic s’encarrega de mesurar i calcular els valors que després mostra
com a resultat en un display.

multímetre de gamma baixa

En el mercat hi ha moltes marques i categories, però el funcionament és semblant
tret de les característiques especials que tenen els aparells de gammes més altes.

Els polímetres digitals de gamma més baixa tenen preus molt assequibles, però
presenten una sèrie de problemes que els polímetres de gamma més alta solucio-
nen:

• Proteccions del polímetres respecte a les sobretensions.

• Escala manual o automàtica (auto-rang).

• Fer mesures true RMS o de valor eficaç real per a mesures de senyals no
sinusoïdals.

• Fer càlculs (valor mitjà, màxims, mínims) durant un període de temps.

• Connexió a un ordinador per emmagatzemar els valors que ha mesurat al
llarg del temps.

La primera qüestió és la seguretat de l’aparell. Un multímetre o un polímetre de
gamma baixa (figura 2.1) no està protegit contra sobretensions.
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És difícil que hi hagi una sobretensió en el mateix moment en què esteu mesurant,
però en el cas dels professionals que contínuament fan mesures, és més probable
que mentre mesuren hi hagi una sobretensió. Per saber si està protegit cal fixar-
se en els símbols que normalment hi ha entre els borns de mesura o a la part del
darrere, els quals haurien de ser un dels símbols següents, depenent de la categoria
de l’aparell –CAT I, CAT II, CAT III, CAT IV– tal com mostra la figura 2.2.

Figura 2.1. Detalls de multímetre de gamma baixa

I, a més, també es pot saber pel segell d’una entitat certificadora que assegura
que aquest aparell compleix la normativa de la categoria a la qual pertany. Les
diferents categories indiquen per a què són aptes els aparells mesuradors a fi de
poder fer-ne un ús segur.

Figura 2.2. Categories de sobretensions

CAT IV

És el símbol que identifica els dispositius més segurs, els quals s’utilitzen per a mesures
que es fan a prop dels transformadors de la xarxa. En aquest lloc del sistema elèctric, la
resistència és poca, ja que la distància al transformador és petita, la qual cosa provoca
corrents de curtcircuit molt elevats i, en cas de produir-se una sobretensió, els corrents
que poden arribar a passar per multímetre que tingueu a les mans poden ser molt
elevats. Per això necessiten tenir més protecció. Normalment aquests dispositius tenen
connexió trifàsica. No tan sols els multímetres cal que tinguin protecció contra possibles
sobretensions, també els comptadors d’electricitat.
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CAT III

Els multímetres d’aquesta categoria s’utilitzen per mesurar les distribucions trifàsiques
d’aparells de gran consum que, pel fet de tenir una alimentació amb cables molt
gruixuts, els corrents de curtcircuit en cas d’una sobretensió poden ser molt elevats.
Càrregues o receptors típics són el motor polifàsic, la il·luminació comercial monofàsica,
els alimentadors i els col·lectors de les plantes industrials, etc.

CAT II

Per a aquesta categoria ja només es tenen en compte càrregues o receptors monofàsics.
Com poden ser dispositius elèctrics generals, instruments portàtils i altres càrregues
domèstiques similars connectades a preses de corrent i ramals llargs. Normalment es
considera un ramal llarg (baixos corrents de curtcircuit) les preses de corrent situades a
més de 10 m d’una font CAT III, i les preses de corrent situades a més de 20 m d’una font
CAT IV.

CAT I

Els multímetres d’aquesta categoria s’utilitzen per a tasques i reparacions electròniques.
Considerem que en aquests llocs ja s’està molt lluny dels transformadors d’alimentació
de la instal·lació elèctrica, i que fem mesures després de la font d’alimentació de l’aparell
electrònic que ha d’anar protegit contra sobretensions, per això el multímetre amb el qual
es mesura no cal que tingui gaire protecció contra sobretensions i els corrents de curtcircuit
que se’n poden derivar.

Els diferents aparells haurien de mostrar clarament la categoria a la qual pertanyen
i les característiques que tenen (figura 2.3).

Figura 2.3. Detalls de multímetre de gamma alta

2.3.1 Mesurar la tensió

L’objectiu de mesurar la tensió és conèixer la diferència de potencial entre dos
punts. Es tracta de la mesura més utilitzada. Una vegada es dóna una diferència
de potencial entre dos punts, només cal una càrrega perquè passi corrent i tenir
així el circuit elèctric més bàsic.

L’aparell més emprat per mesurar la tensió és el multímetre o tester en la posició
de voltímetre (figura 2.4).
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Figura 2.4. Mesura de volts

El multímetre en la posició de voltímetre és un aparell d’una alta impedància, la qual
cosa fa que el corrent que passa per l’interior sigui molt baix.

Connexions i mesura:

• Connexió en paral·lel.

• Si es connecta en sèrie hi ha error de mesura, però no es crema l’aparell.

• Seleccionar CA o CC. En cas d’equivocació hi ha error en la mesura, i, a
més a més, es pot cremar l’aparell de mesura. Si l’aparell és d’escala manual
cal començar per l’escala més alta (750 V), i després anar baixant (300 V)...
(12 V), així us assegurareu que el multímetre no pateix cap desperfecte.

2.3.2 Mesura del corrent

L’objecte d’aquesta mesura és conèixer la intensitat de corrent que passa per un
circuit i el mateix multímetre en la posició d’amperímetre el pot mesurar (figura
2.5).

Figura 2.5. Mesura de la intensitat amb tester
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Connexions i mesura

• Connexió en sèrie

• Precaució amb el canvi de borns (en gairebé tots els testers).

• Si es connecta en paral·lel, l’amperímetre s’acostuma a avariar sense remei.

• Seleccionar CA o CC. En cas d’equivocació, hi ha error en la mesura, a més a més, es pot
cremar l’aparell de mesura.

• L’amperímetre, un aparell de baixa impedància. Per això si el connectem en paral·lel és com
si féssim un curtcircuit.

És molt incòmode haver d’obrir el circuit per fer mesures. A més, amb freqüència
es deixen els borns del tester en la posició de l’amperímetre, i d’aquesta manera
ens oblidem que està en aquesta posició, de manera que si es mesuren tensions en
paral·lel podem fer malbé l’aparell.

Per solucionar aquests problemes el corrent es mesura amb una pinça amperimè-
trica que rodeja el cable per on passa el corrent i així no cal interrompre el circuit
(figura 2.6).

Figura 2.6. Mesura de la intensitat amb pinça

Connexions i mesura

• Seleccionar magnitud i l’escala recordant començar sempre per les escales més altes per no
fer malbé l’aparell.

• Inserir la pinça en un cable. La fase o el neutre. Un error comú és mesurar la fase i el neutre
junts. D’aquesta manera la pinça marca 0 A, perquè el corrent d’entrada anul·la el de sortida.

• Algunes pinces poden mesurar CC per l’efecte Hall.
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2.3.3 Mesurar la resistència

L’objectiu d’aquesta mesura és conèixer la resistència d’un component o d’un
circuit. L’aparell que la mesura és el mateix multímetre, però, en la posició
d’òhmmetre (figura 2.7).

Figura 2.7. Mesurar la resistència

Connexions i mesura

• L’òhmmetre aplica una petita tensió sobre l’element sota el circuit o el component de prova.

• Precaució: els elements sota prova no han de tenir tensió ni de xarxa ni una altra d’oculta,
per exemple, condensadors, càrregues, retorns. Una tensió d’aquestes pot fer malbé el
multímetre a més de donar valors erronis de mesura.

• Connexió entre punts a mesurar en la resistència.

2.3.4 Mesurar la potència

L’objectiu és mesurar la potència activa. Per mesurar la potència activa d’un
receptor o càrrega ens fan falta tres dades: la tensió a què s’alimenta, el corrent
que hi circula i, a més, el desfasament entre la tensió d’un corrent, que rep el nom
de factor de potència (figura 2.8).

Així, per mesurar la potència us farien falta tres aparells: un voltímetre, un am-
perímetre (a poder ser una pinça amperimètrica) i fasímetre o un aparell específic
que fa aquesta mesura directament, un wattímetre o una pinça wattimètrica (figura
2.9).
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Figura 2.8. Mesurar la potència

Connexions

• Un wattímetre té dos circuits, un voltímetre i un amperímetre.

• Connectar el circuit voltímetre en paral·lel i l’amperímetre en sèrie, o mitjançant la pinça
amperimètrica.

Figura 2.9. Mesures de potències

2.3.5 Altres mesures

A les instal·lacions elèctriques es demana una gran fiabilitat i qualitat perquè són
molts els aparells que s’hi connecten. Aparells fonamentals dels quals depèn el
bon funcionament i desenvolupament de qualsevol tasca. Per fer un seguiment de
la instal·lació o per diagnosticar problemes cal mesurar. Els multímetres digitals
més avançats permeten fer mesures d’un gran valor per al manteniment de la
instal·lació elèctrica.
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Enregistrament de dades. L’experiència ens diu que molts dels problemes de
manteniment o disseny d’una instal·lació són dinàmics, és a dir, canvien al llarg
del temps. Això fa que si es pren una mesura en un lloc puntual en un moment
determinat no resulti de gran ajut per resoldre el problema de la instal·lació. Cal
disposar d’una ferramenta que faci les mesures de corrent, tensió, potència durant
un temps més o menys llarg. Mentre fem la mesura se’n pot apreciar l’evolució,
les tendències, si guarda l’hora podem saber si es produïxen alteracions a una
certa hora determinada. Així podem detectar desviacions, pics, pujades, caigudes.
Amb aquestes eines el tècnic de manteniment guanya molt de temps perquè no ha
d’estar contínuament mesurant.

La quantitat de dades (10.000 mesures), el temps de funcionament (hores, dies),
les unitats mesurades (temperatura, tensió, corrent, freqüència, etc.), tot això varia
d’uns aparells a altres.

Un altre aspecte a tenir en compte és l’exportació de les dades a format digital per
poder-les emmagatzemar o tractar en un ordinador, fins i tot monitorat en temps
real per mitjà d’una connexió amb xarxa. La quantitat d’opcions dels aparells
de mesura és molt elevada, però del que es tracta és que compleixin les vostres
necessitats de mesura.

Funcions mínim, màxim, mitjana. En cas que l’aparell no exporti les dades
perquè després es puguin visualitzar o estudiar en un ordinador, una aplicació
molt interessant és demanar a l’aparell que us doni els valors mínim, màxim o
la mitjana d’una mesura al llarg del temps. Aquesta senzilla funció permet saber
si durant un temps la tensió ha baixat i fins a quin valor ho ha fet. Per exemple,
un ordinador s’atura inesperadament, i se sospita que es deu a baixades o talls de
tensió. Com es pot saber? La mesura feta amb un multímetre en la funció mínima
de tensió durant un temps us permetrà saber si l’ordinador s’atura perquè la tensió
baixa inesperadament, i si no hi ha de baixada de tensió, aleshores caldrà buscar
una altra explicació.

Filtres d’altes freqüències. Molts equips electrònics moderns utilitzen tecnolo-
gia d’alta freqüència per al control de les càrregues, per exemple, els variadors de
velocitat dels motors, inversors, fonts d’alimentació commutades, etc., la qual cosa
representa en la sortida una combinació de senyals a una freqüència fonamental
(50 Hz) i d’altres a alta freqüència (100.000 Hz), les quals introdueixen errors
de mesura en la tensió fonamental. Per solucionar els problemes que afecten
aquestes mesures, els multímetres més avançats incorporen un filtre que elimina
els components d’alta freqüència amb la qual cosa permeten que el multímetre
faci mesures correctes del component fonamental del senyal de sortida. Es tracta
d’un problema típic dels tècnics de manteniment que mesuren els variadors de
velocitat de motors. En cas que calgui fer el manteniment d’aquest tipus d’equip
és important que ens fixem en aquesta característica que ofereix el multímetre.

Funció de baixa impedància. Les instal·lacions d’automatismes són una combi-
nació de circuits de control o maniobra i de potència. En les proximitats dels
circuits de potència és possible que en fer una mesura de tensió en un circuit
es detectin valors elevats de tensió en punts en els quals no n’hi hauria d’haver.
Aquestes tensions no són de la xarxa d’alimentació, sinó que són creades per
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les càrregues (motors, transformadors, etc.) del circuit de potència. Aquest
problema es pot solucionar fàcilment si el multímetre permet un mode de mesura
amb una impedància reduïda d’entrada. La impedància més baixa a l’entrada del
multímetre representa una petita càrrega per al circuit que elimina les tensions
creades per les càrregues i es mostren així valors reals de la tensió del circuit.

Funció de resistències de precisió. Els multímetres tradicionals per mesurar una
resistència injecten un corrent d’1 mA. Aquest corrent és molt petit per mesurar
valors de resistències molt petits com, per exemple, bobinatges de motors, etc. Els
multímetres més avançats disposen d’una funció per mesurar resistències infectant
un corrent molt més elevat, fins a 50 mA, això permet mesurar resistències petites
de menys de 50 Ω amb una precisió fins i tot de 0,0001 Ω.

Un multímetre qualsevol permet fer mesures de tensió, corrent i resistències,
però només en un moment determinat i en un punt de la instal·lació. Si la
tasca de manteniment que heu de fer s’ha de fer en entorns industrials o en
entorns sofisticats, en els quals es poden presentar problemes difícils de detectar,
l’aparell que us cal tenir a l’abast és un multímetre amb característiques especials.
El registre gràfic de dades, les funcions mínim, màxim, l’eliminació d’altes
freqüències, o de la tensió induïda per les càrregues, la mesura acurada de baixes
resistències (bobinatges) poden facilitar molt la tasca de manteniment del tècnic
en electricitat. Sense oblidar en cap moment la seguretat a l’hora d’escollir el
multímetre, sobretot per la seva capacitat de suportar sobretensions (CAT III o
CAT IV).

2.4 Prescripcions generals per a la instal·lació de receptors (ITC-BT-
43)

La instal·lació de receptors s’ha de fer d’acord amb el tipus de receptor, i posant
especial atenció en la tensió de funcionament i en l’entorn (classe de local,
emplaçament, utilització) sense oblidar els esforços mecànics perquè en les seves
condicions de funcionament no assoleixin cap temperatura perillosa.

Els primers requisits que ha de complir un receptor són els que prescriu la Di-
rectiva europea de baixa tensió, i la Directiva de compatibilitat electromagnètica,
encara que els elements del receptor, com, per exemple, els llums, no estiguin
totalment muntats i el muntatge final es faci mentre es completa la instal·lació.

El primer que cal tenir en compte és la tensió de funcionament del receptor.
El fet de connectar un receptor a una tensió per a la qual no està fabricat pot fer
malbé el receptor i en casos extrems pot ser motiu d’accidents, incendis, etc. En
un entorn domèstic, la tensió sempre és la usual de 230 V monofàsics, però en
entorns com el comerç o la indústria l’habitual és el consum trifàsic de 400 V de
valor eficaç entre fases i 230 V entre fase i neutre. En aquests casos, la identificació
del conductor neutre és fonamental per a una bona connexió d’un aparell trifàsic,
perquè en cas d’error i si, en comptes de fer una connexió d’un aparell receptor
amb fase-neutre (230 V), es fa mitjançant dues fases (400 V), el resultat pot ser
fatal per al receptor.
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A més de la tensió a què ha de funcionar el receptor, cal tenir en compte el
corrent o la potència que el receptor consumirà. La instal·lació ha de ser
adequada i permetre que arribi el corrent necessari perquè el receptor funcioni.
Una instal·lació mal dimensionada, per exemple, amb un cable que tingui una
secció petita i una gran caiguda de tensió, farà que no arribi la tensió necessària
perquè el receptor funcioni correctament. D’aquesta manera el corrent acabara
escalfant massa el conductor fins al punt d’arribar a deteriorar l’aïllament plàstic
i crear curtcircuits que poden resultar en incendis.

Per evitar problemes i accidents, els receptors i els cables o la instal·lació que
els alimenta han de disposar d’un sistema de protecció contra sobreintensitats
(ITC-BT-22). Cal adoptar les característiques d’intensitat-temps dels dispositius
de protecció, d’acord amb les característiques i les condicions d’utilització dels
receptors a protegir.

Pel que fa a la instal·lació dels receptors, de fet es poden connectar a les
canalitzacions directament o per mitjà d’un cable apte per a usos mòbils, que
pot incorporar una clavilla de presa de corrent. Però, en qualsevol cas, sempre
ha d’incloure el nombre de cables necessari segons el tipus de receptor. Si el
receptor és de classe 1 caldrà que la clavilla i la instal·lació tinguin connexió amb
el conductor de protecció o terra.

2.4.1 Desequilibris en les fases

El sistema elèctric de generació i transport és un sistema trifàsic equilibrat. Tant
els generadors com el transport necessita que totes les fases consumeixin la
mateixa quantitat de corrent. Per aquest motiu és necessari que els receptors no
produeixin desequilibris importants en la xarxa.

Depenent de les càrregues, els desequilibris són més o menys importants. Càrre-
gues grosses a una sola fase causen un fort desequilibri. A més, els problemes
principals dels desequilibris són a prop dels consumidors o clients. En la xarxa
general del distribuïdor, com que no tots els consumidors fan desequilibris sobre
la mateixa fase, el resultat final és un sistema mes o menys equilibrat. És a dir, els
desequilibris els sofreix la mateixa instal·lació que els provoca, perquè en la xarxa
dels distribuïdors no tots els clients provoquen els desequilibris a la mateixa fase.

El repartiment equilibrat de la càrrega

A fi de reduir pèrdues degudes al desequilibri, sempre que sigui possible heu de fer servir
receptors polifàsics equilibrats i no, receptors monofàsics desequilibrats, que compleixin
la mateixa funció. El repartiment de la càrrega d’una instal·lació entre les fases s’ha de fer
procurant que en totes les hipòtesis de funcionament la intensitat sigui la mateixa en les
tres fases.

Carregar, per exemple, sobre una fase tot l’enllumenat d’una secció que sovint funciona
quan la resta de la instal·lació està desconnectada produirà pèrdues per desequilibri encara
que el balanç global del repartiment sigui equilibrat a tota la instal·lació.

Un cop feta una instal·lació acostuma a ser molt difícil modificar-la, raó per la qual és a
l’hora de dissenyar la instal·lació i dur-la a terme, quan s’ha de posar la cura necessària

Els cables...

...a l’entrada de l’aparell han
d’estar protegits contra els riscos
que representen els desperfectes
mecànics produïts per tracció,
torsió, cisallament, abrasió,
plegats excessius, etc.

El desequilibri de voltatge...

...expressat en percentatge és el
valor absolut de la desviació
màxima del voltatge de línia
respecte al voltatge mitjà en un
sistema trifàsic.
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per aconseguir el funcionament equilibrat continu i, per tant, l’estalvi permanent d’energia
que se’n deriva.

Les pèrdues més importants per desequilibri es produeixen en les proximitats
de les càrregues i, principalment, en la instal·lació de l’abonat. A mesura que
les línies alimenten simultàniament els receptors més diversos, els desequilibris
s’acostumen a compensar. Això és el que passa en la part del sistema elèctric
allunyada dels consumidors. Per tant, el desequilibri de la seva càrrega perjudica
el mateix consumidor.

El forts desequilibris de voltatge són una font de problemes en els sistemes de
motors. El desequilibri de voltatge degrada el rendiment i escurça la vida dels
motors trifàsics. El desequilibri de voltatge en els terminals de l’estator del
motor causa desequilibri del corrent de fase. Els corrents desequilibrats originen
pulsacions del parell, vibracions incrementades i tensions mecàniques, pèrdues
incrementades, i sobreescalfament de motors, la qual cosa acaba provocant un
escurçament en la vida de l’aïllament del bobinatge.

Es recomana que el desequilibri de fases en els terminals del motor no excedeixi
l’1%. Les causes més comunes del desequilibri de fases són les següents:

• Fallades d’operació de l’equip de correcció del factor de potència.

• Subministrament elèctric inestable o desequilibrat.

• Subministrament de banc de transformador desequilibrat en càrrega trifàsi-
ca que és massa gran per al banc.

• Càrregues monofàsiques distribuïdes no uniformement en el mateix sistema
de potència.

• Fallades a terra d’una fase no identificades.

• Un circuit obert en el primari del sistema de distribució.

El problema del desequilibri de motors

El desequilibri de motors és probablement el problema principal de qualitat que produeix
com a resultat un sobreescalfament i la fallada prematura dels motors. Si es detecten
desequilibris de voltatge, s’ha de fer una investigació minuciosa per determinar-ne les
causes. Quan es duen a terme accions correctives aconseguim estalvis importants.

El desequilibri de voltatges causa desequilibris de corrent extremadament alts. La magnitud
del desequilibri de corrent pot ser de sis a deu vegades tan gran com el desequilibri de
voltatge.

Un motor que treballa amb desequilibri de voltatges funciona més calent. Per exemple, un
motor amb una temperatura de 100 °C experimenta un increment de temperatura de 8 °C
quan opera sota condicions de desequilibri de voltatge del 2%. La vida de l’aïllament del
bobinatge es redueix a la meitat amb cada 10 °C d’augment en la temperatura d’operació.
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2.4.2 Oscil·lacions fortes de potència absorbida

Els aparells receptors que produeixen oscil·lacions fortes de potència absorbida
no es poden instal·lar sense el consentiment exprés de l’empresa que subministra
l’energia.

L’empresa distribuïdora, amb l’aprovació prèvia de l’organisme competent,
pot negar el subministrament als receptors que provoquin grans
oscil·lacions.

Els motors que accionen màquines de parell resistent molt variable i altres recep-
tors com ara forns, aparells de soldadura o similars poden produir oscil·lacions
fortes per la potència que han absorbit, la qual cosa obliga a prendre mesures
perquè aquesta potència no sigui superior al 200% de la potència assignada del
receptor. Si es comprova que els receptors d’una instal·lació no compleixen
aquesta condició, l’empresa distribuïdora els pot negar el subministrament i
sol·licitar que s’instal·lin els sistemes de correcció apropiats.

2.4.3 Compensació del factor de potència

Totes les màquines elèctriques, com són els motors i els transformadors entre
moltes altres, s’alimenten, en corrent altern, per a dues formes de consum:

• del que transformen en potència activa, amb les pèrdues corresponents
degudes a l’efecte Joule (escalfament),

• del corresponent a la creació dels camps magnètics o potència reactiva.

Les xarxes de corrent elèctric subministren energia que s’utilitza per a dues
funcions diferents:

• L’energia activa, que es transforma en treball útil i calor.

• L’energia reactiva, que s’utilitza per crear camps magnètics (inducció).

L’energia aparent és la suma vectorial d’aquestes dues energies, i el factor
de potència (cos ϕ) és la proporció de potència activa en la potència aparent,
que s’obté mitjançant la fórmula:

cosϕ =
P [pot. activa, W]

S [pot. aparent, VA]

Així doncs, les instal·lacions que subministren energia a receptors dels quals
resulta un factor de potència inferior a 1 poden ser compensades, però sense que
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La localització de
condensadors de BT sobre

una xarxa elèctrica
constitueix un indici de

disseny de xarxa moderna.

en cap moment l’energia absorbida per la xarxa pugui ser capacitiva (factor de
potència superior a 1).

Com es pot millorar el factor de potència d’una instal·lació?

Millorar el factor de potència d’una instal·lació consisteix a instal·lar un condensador al
costat del consumidor d’energia reactiva. Això s’anomena compensar una instal·lació. La
instal·lació d’una bateria de condensadors de potència Qc disminueix la quantitat d’energia
reactiva subministrada per la xarxa.

La potència de la bateria de condensadors a instal·lar es calcula a partir de la potència
activa de la càrrega, Pa, expressada en watts (W) i el seu desfasament respecte a la tensió,
corrent, abans de la compensació i després de la compensació.

Per calcular la quantitat d’energia capacitiva que necessita una instal·lació
heu d’aplicar la fórmula següent:

Qc = Pa · (tanϕ− tanϕ′)

L’energia capacitativa d’un motor

Un motor absorbeix una potència de 10 kW amb un factor de potència de 0,75 i volem
passar a un factor de potència de 0,93. Primer de tot, preneu el factor de potència que té
la instal·lació cos ϕ = 0,75 i amb l’ajuda de la calculadora científica calculeu la tangent de
ϕ.

(1.1) ϕ = cos−1 0, 75 = 41, 4096

Aleshores, amb l’ajuda de la calculadora científica calculeu la tangent:

(2.1) tanϕ = tan 41, 4096 = 0, 8819

Ara preneu el factor de potència (cos ϕ’) que voleu que tingui la instal·lació (0,93) i,
novament, ajudant-vos de la calculadora científica calculeu:

(3.1) ϕ′ = cos−1 0, 93 = 21, 5651

Aleshores, amb l’ajuda de la calculadora científica calculeu la tangent de ϕ’.

(4.1) tan 21, 5651 = 0, 3952

I finalment substituïu el resultat en la fórmula

(5.1) Qc = Pa · (tanϕ− tanϕ′)

(5.2) Qc = 10.000 · (0, 8819− 0, 3952) = 4867 VAr capacitius

En principi, la compensació ideal és la que limita el camp d’actuació de l’energia
reactiva a l’entorn més proper a la seva creació. Però els criteris tècnics i
econòmics en determinaran la situació. Així doncs, una instal·lació es pot
compensar de tres maneres diferents: global, per sectors i individual.

Compensació global. Si la càrrega és estable i contínua, una compensació global
és adequada (figura 2.10). En la compensació global, la bateria de condensadors
és connectada a la capçalera de la instal·lació i garanteix una compensació de tota
de la instal·lació. La compensació global estarà en servei quan ho estigui la xarxa
a la qual s’aplica.
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Figura 2.10. Compensació global

Pel que fa als avantatges d’una compensació global cal esmentar:

• Els nivells de consum propis de la instal·lació permeten dimensionar una po-
tència mínima de la bateria i un màxim d’hores de funcionament. Aquestes
característiques permeten una amortització ràpida.

• Suprimeix les penalitzacions per energia reactiva en el rebut d’energia
elèctrica.

• Disminueix la potència aparent apropant-la a la potència activa.

• Optimitza el rendiment del transformador de subministrament.

Pel que fa als inconvenients, aquests són els principals:

• El corrent reactiu circula per tota la instal·lació.

• Les pèrdues per escalfament (efecte Joule) es mantenen i no permeten una
reducció del seu dimensionament, aigües avall de la instal·lació de la bateria.

Compensació parcial. Una compensació parcial o per sectors és aconsellable
quan la distribució de càrregues és molt desequilibrada, i d’un quadre de distribu-
ció depèn una càrrega important (figura 2.11). La bateria es connecta al quadre
de distribució i genera l’energia reactiva necessària per compensar un grup de
càrregues determinades. En una gran part de la instal·lació, alleugereix les pèrdues
per escalfament, en particular en els cables d’alimentació.
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Figura 2.11. Compensació parcial

Els avantatges principals són aquests:

• Suprimeix les penalitzacions per energia reactiva.

• Disminueix la potència aparent apropant-la a la potència activa.

• Optimitza el rendiment del transformador de subministrament.

• Optimitza una part de la instal·lació entre els punts 1 i 2.

Entre els inconvenients cal esmentar els següents:

• El corrent reactiu circula des del nivell 2, aigües avall de la instal·lació.

• Les pèrdues per escalfament (Joule) es mantenen a partir del nivell 2 i no
permeten una reducció del dimensionament de la instal·lació.

• Si els esglaons no estan ben dimensionats, en funció de la potència i el seu
propi repartiment en càrregues individuals, porta el risc de sobredimensio-
nament en períodes determinats.

Compensació individual. Una compensació individual és aconsellable quan hi
ha càrregues molt importants en relació amb la càrrega total (figura 2.12) i, a més
a més, és el tipus de compensació que aporta més avantatges.

La bateria dels condensadors es connecta als borns d’una càrrega molt important
(motor de gran potència, forn elèctric, etc.). La potència en kVAr representa un
25% dels kW de la càrrega.
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És important poder compensar al més a prop possible de la font d’energia
inductiva, però s’ha de complementar amb una compensació general en la banda
de l’alimentació.

Figura 2.12. Compensació individual

Pel que fa als avantatges de la compensació individual cal esmentar els següents:

• Suprimeix les penalitzacions per energia reactiva.

• Disminueix la potència aparent apropant-la a la potència activa.

• Optimitza el rendiment del transformador de subministrament.

• Optimitza la major part de la instal·lació.

El seu inconvenient principal és que el cost de la instal·lació només és rendible
amb càrregues molt inductives i regulars.

A les instal·lacions no compensades, el corrent elèctric és més alt que a les
instal·lacions compensades. Els corrents elevats fan que les instal·lacions estiguin
sobredimensionades amb un conductor més gros. A més a més, el consum és
superior perquè l’energia és proporcional al corrent elèctric. La taula 2.3 compara
les instal·lacions compensades i les no compensades.

Taula 2.3. Comparació entre instal·lacions compensades i no compensades

Instal·lació compensada Instal·lació no compensada

Els kVAr són facturats. Encara que no sigui energia
útil és facturada.

La potència demanada en kVA s’ajusta a la potència
activa en kW (útil, la que fa el treball).

La potència aparent (kVA) és superior a l’activa (kW).
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Taula 2.3 (continuació)

Instal·lació compensada Instal·lació no compensada

El consum de kVAr és disminuït, fins i tot, eliminat. El consum en kW és superior en incloure les pèrdues
produïdes pels kVAr.

Els recàrrecs econòmics a la facturació s’eliminen. Les instal·lacions són sobredimensionades. Perquè
els corrents són més elevats.

2.5 Instal·lacions de receptors. Receptors d’il·luminació (ITC-BT-44)

2.5.1 Objecte i camp d’aplicació

Les instal·lacions a les quals es connecta un equip d’il·luminació com a receptor
han de complir el que ens indica el Reglament electrotècnic de baixa tensió a la
ITC-BT-44.

En línies generals les instal·lacions d’enllumenat són com qualsevol altra ins-
tal·lació, però cal tenir en compte les característiques especials que presenti la
càrrega, en aquest cas, els equips d’enllumenat. Anomenem equip d’enllumenat
el conjunt compost pels elements següents:

• Lluminària

• Portalàmpades

• Làmpada

• Equip auxiliar d’engegada o regulació

2.5.2 Lluminària

La lluminària s’encarrega de dirigir el llum i donar estanquitat al conjunt. Sempre
hi ha casos especials, com per exemple, les lluminàries estanques d’emergència
que podríem trobar-nos en un pàrquing public; en aquest cas hem de tenir
en compte el que diuen els reglaments i la normativa per a instal·lacions de
concurrència pública i els locals de característiques especials. O per exemple,
les lluminàries que van submergides a dintre del aigua han de seguir la normativa
específica d’aquestes instal·lacions.

En la resta de lluminàries el que hem de aconseguir és que siguin instal·lacions
sense cap tipus de risc per contacte ni directe ni indirecte (ITC-BT-24). Si la
lluminària té una part metàl·lica accessible, aquesta haurà de tenir connexió de
presa de terra.
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2.5.3 Làmpades

Les làmpades són els elements que transformen l’electricitat en llum i poden ser
de molts diversos tipus, des de les obsoletes bombetes de filament fins a les noves
làmpades de LED, o els tan utilitzats fluorescents o bombetes de baix consum.

Està prohibit utilitzar làmpades de descàrrega que funcionin a alta tensió, com
per exemple els neons, als habitatges pels problemes que hi pot ocasionar una
alta tensió. Si es posa en locals comercials cal respectar les distàncies pertinents
(ITC-BT-24).

2.5.4 Portalàmpades

Els portalàmpades on va fixada, normalment roscada, la làmpada ha de ser d’un
tipus normalitzat. Qualsevol usuari pot canviar una làmpada, però és importat
comprovar que la connexió de fase es queda a dintre del contacte central, mentre
que a la rosca que l’usuari pot tocar accidentalment hauria d’estar connectada al
neutre. Pel que fa a les rosques normalitzades, les més usuals son les anomenades
rosques E (Edison) com són l’E27, que té 27 mm de diàmetre (rosca gran), i l’E17,
que té 17 mm de diàmetre (rosca petita).

2.5.5 Condicions d’instal·lació dels receptors per enllumenat

Els equips auxiliars d’engegada o regulació han d’estar dissenyats per suportar la
càrrega normal de la làmpada més els possibles corrents harmònics i d’engegada.
El cable que connecta l’equip auxiliar amb la làmpada hauria de suportar com a
mínim la tensió d’alimentació i mai inferior a 300/300 V.

Cal tenir en compte, a l’hora de calcular una línia amb il·luminació amb làmpades
de descàrrega (fluorescents), que el corrent de càlcul ha de ser 1,8 vegades el
corrent nominal de les làmpades perquè en el moment d’engegada el corrent és
molt alt. Com que l’equip d’engegada dels fluorescents té una bobina, cal tenir en
compte que el factor de potència d’aquesta instal·lació és molt baix (0,4) i que cal
posar-hi un condensador per millorar-lo fins al 0,9 com a mínim.

Els equips auxiliars especials que funcionin a tensions de 1.000 V (1 kV) i 10.000
V (10 kV) han de complir unes normatives de seguretat a l’hora de ser construïts
i utilitzats degut a la perillositat de les altes tensions, ha de complir la norma
UNE-EN 50.107. Ha de tenir el segell de la Comunitat Europea i assegurar-nos
el segell d’alguna entitat certificadora. Un exemple molt típic d’aquests equips
d’il·luminació són els equips dels rètols lluminosos.

En el cas d’instal·lacions que presenten perills de risc de contacte elèctric perquè
estan mullats o perquè són molt conductors com per exemple un casc d’un
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La Directiva europea
85374EC...

...cataloga l’electricitat com un
producte, de manera que, d’ençà

1985, els seus
productors-subministradors

queden subjectes a les
responsabilitats associades als
danys causats per un producte

defectuós.

vaixell, els equips d’il·luminació portàtil haurien d’estar alimentats per fonts
d’alimentació amb una tensió no superior als 24 V.

2.6 Qualitat en el subministrament elèctric als receptors

Les xarxes elèctriques d’alimentació i distribució han de subministrar un producte
de qualitat, i per això cal establir quins són els índexs, recomanacions i normativa
implicats, és a dir, els estàndards de la qualitat de l’energia elèctrica.

A causa de la presència cada vegada més notòria de càrregues de tipus no
lineal emmarcades en diferents àmbits de consum de l’energia elèctrica al llarg
dels darrers anys, han sorgit diversos problemes relacionats amb la qualitat del
subministrament elèctric, tenint aquests com a origen el conegut comportament
d’aquestes càrregues en els sistemes elèctrics. És per això, que l’expressió
“qualitat de l’energia elèctrica” implica una sèrie d’objectius tècnics i comercials
en els quals estan implicats les empreses generadores, de transmissió i transport
d’energia, de distribució, i finalment el consumidor final.

Diferents organismes internacionals (IEC, IEEE, etc.) coneixedors del problema,
juntament amb els subministradors, els clients i els fabricants de material elèctric
i electrònic, associacions de professionals del sector, administracions públiques
de diferents països i, en definitiva, tothom implicat d’alguna manera en la gene-
ració, transport i consum d’energia elèctrica, han elaborat una extensa normativa
reguladora d’aplicació, que té com a objectiu unificar criteris a l’hora d’abordar
el problema de la qualitat de l’energia elèctrica.

En el passat, les companyies elèctriques subministradores tractaven els consumi-
dors com a càrregues. Les interrupcions i altres pertorbacions del subministra-
ment de tensió formaven part del tracte, i era la mateixa companyia qui decidia els
aspectes que s’havien de millorar en cada moment.

Avui dia, als consumidors es tracten com a clients, i se’ls ha de subministrar un
producte amb unes determinades característiques, les quals han de ser mesurades,
controlades, previstes i garantides. És per això que cal una normativa que reguli
les característiques d’aquest producte, la manera en què s’ha de subministrar al
consumidor, i les responsabilitats de cadascuna de les parts.

Prenent com a referència aquestes consideracions, no tan sols la qualitat de la
forma d’ona de la tensió de subministrament està implicada directament en la
qualitat de subministrament de l’energia elèctrica, sinó que, a més a més, s’exigeix
per part dels agents implicats en la generació, transport i distribució d’energia
elèctrica, altres aspectes com garanties de subministrament, disponibilitat, preus
competitius conseqüència de la liberalització del mercat elèctric, bonificacions,
etc.

Al seu torn, la mateixa qualitat de la forma de l’ona de la tensió d’alimentació està
directament implicada en la forma d’ona dels corrents subministrades pel propi
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sistema, i que està directament relacionada amb el tipus de consum que fan els
clients. Es a dir, el tipus de receptors que hi hagi connectats.

És per això que la normativa implicada en el control dels corrents
subministrats pel sistema d’alimentació demostra que és fonamental per
poder mantenir un equilibri generació-consum sostenible.

2.6.1 Característiques de la qualitat de l’ona de tensió (UNE-EN
50160)

El Reial decret 1995/2000, pel qual es regulen les activitats del sector elèctric,
destaca la necessitat de tenir una bona qualitat del producte que es ven, és a dir,
de l’ona de tensió en les xarxes elèctriques.

L’energia elèctrica arriba al consumidor per mitjà d’una xarxa que pot fallar
per avaries o causes externes com llamps, obertures indegudes d’elements de
maniobra, defectes o fallades, etc. A més, s’ha d’atendre al fet que hi ha nombrosos
clients als quals el consum elèctric fa variar la càrrega del sistema i amb això
la caiguda de tensió, per la qual cosa es fa necessari adaptar la càrrega a la
demanda per evitar problemes de subministrament com variacions de freqüència,
sobretensions, etc.

El Reial decret 1995/2000 remet a la norma UNE-EN 50160 per definir la qualitat
del producte, i fixa els valors admissibles de les possibles pertorbacions en
l’ona de tensió en el punt de lliurament al client. Fonamentalment, en aquest
estàndard estan considerats aspectes implicats en la qualitat del subministrament
d’energia elèctrica, com valor eficaç de la tensió de subministrament, freqüència,
interrupcions del servei, buits i altres termes implicats que cal desenvolupar i
analitzar a continuació.

En desenvolupar l’estàndard, es consideren les definicions següents:

• Punt de subministrament és el punt d’enllaç de la instal·lació del client
amb la xarxa general.

• Tensió d’alimentació és el valor eficaç de la tensió en un moment en un
punt de subministrament.

• Tensió nominal (d’una xarxa) o tensió assignada UN és la tensió que
caracteritza la xarxa.

• Tensió d’alimentació declarada UC normalment és igual a la tensió
nominal de la xarxa UN, però pot ser diferent si així ho han acordat per
endavant la companyia subministradora i el client.

• Variació de la tensió d’alimentació és l’augment o la disminució de la
tensió normalment provocada per la variació de càrrega en tota la xarxa de
distribució o en una part d’aquesta.

L’ona pot patir diferents
pertorbacions que la
distorsionen i l’allunyen de
la forma ideal.
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• Variació de la tensió normalitzada. La tensió normalitzada entre fase i
neutre és de 230 V.

La variació de la tensió s’entén com l’augment o disminució de la tensió nor-
malment provocada per la variació de càrrega a tota o a una part de la xarxa de
distribució. La taula 2.4 mostra les condicions normals d’explotació.

Taula 2.4. Variació de tensió

Variació Durada

UN +10% -10% Durant el 99,5% d’una setmana (valors mitjans en 10
minuts)

UN +10% -15% Durant el 100% del temps (valors mitjans en 10
minuts)

Freqüència. El valor de la freqüència nominal és de 50 Hz. En condicions
normals de funcionament la variació de la freqüència mesurada en els períodes
de deu segons és la que mostra la taula taula 2.5.

Taula 2.5. Freqüència

Percentatge Durada

50 Hz +1% -1% (de 49,5 a 50,5 Hz) Durant el 99,5% d’un any

50 Hz +4% -6% (de 47 a 52 Hz) Durant el 100% del temps

Xarxes acoblades per a connexions síncrones en un sistema interconnectat

La variació de freqüència es produeix quan la demanda d’energia és superior
a la generada (baixarà la freqüència) o quan es produeix més que es consumeix
(augmentarà la freqüència). El sistema elèctric disposa de mitjans de regulació
que ajusten la demanda-generació, que eviten, en condicions normals, la variació
de la freqüència.

Efectes de la variació de la freqüència

Entre els efectes que pot produir una variació de la freqüència cal esmentar la variació de la
velocitat de les màquines rotatives i la variació de la potència dels motors, mal funcionament
dels rellotges elèctrics connectats a la xarxa, alteració dels equips electrònics que utilitzen
la freqüència com a referència de temps, vibracions en turbines.

Buits de tensió. Un buit o forat de tensió és el descens del valor de la tensió
d’alimentació fins a un valor situat entre l’1% i el 90% de la tensió declarada. Un
buit de tensió té una durada estimada d’entre 10 ms i 1 minut, i posteriorment es
restableix el valor nominal de la tensió.

Causes i efectes

Es produeixen per increments bruscos de corrent que produeixen la caiguda de tensió.
Normalment es produeixen per curtcircuits, o per arrencada de grans càrregues. La major
part dels buits té una profunditat del 60% i tenen una durada inferior a un segon.

Atenent a les conseqüències d’aquestes pertorbacions en diferents àmbits d’utilització
es poden destacar els efectes sobre motors, es produeix una reducció del parell motor;
introducció de senyals erronis en sistemes electrònics de control en temps real; pèrdua
d’informació en sistemes informàtics, etc.
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En definitiva, els receptors més sensibles als buits de tensió són els que disposen
d’un circuit electrònic per al control del seu funcionament, proteccions, circuits
de comandament i control en automatització industrial, sensors, làmpades de
descàrrega, etc.

Tall de tensió (interrupció). Una interrupció de l’alimentació és una pertorbació
de la tensió d’alimentació en la qual la tensió declarada baixa fins a un valor
inferior a l’1%.

El tall de tensió pot ser previst quan està programat i els clients han estat informats,
o accidental en quan les interrupcions poden ser breus amb una durada de fins a
tres minuts o llargues quan sobrepassen els tres minuts.

En condicions normals d’explotació el nombre anual d’interrupcions breus pot
variar de desenes a algunes centenes amb una durada inferior a un segon. Les
interrupcions llargues poden estar compreses entre deu i cinquanta segons les
zones geogràfiques.

La seva existència es deu a l’actuació d’elements de protecció de xarxes elèctriques
davant curtcircuits i fallades. Els efectes són similars als produïts per buits de
tensió, però més severs, i la gravetat s’incrementa com més gran és la durada del
tall.

Sobretensió (temporal). Es produeix quan el valor eficaç de la tensió supera el
110% del valor nominal. El temps de durada és relativament llarg. El valor no
sol passar del 20%, però la tensió fase-neutre pot arribar a la tensió de línia a
causa del desplaçament del neutre en una xarxa trifàsica. Degut a la manca d’una
transformador aigües amunt de la xarxa es poden produir sobretensions al costat
de baixades de tensió que no passen el valor d’1,5 kV.

Causes i efectes de la sobretensió temporal

La seva presència es deu a una regulació inadequada de la tensió de sortida de
transformadors, variacions de càrrega brusques, canvis de la font d’alimentació amb
generació pròpia o desconnexió de grans càrregues.

Els efectes de les sobretensions són sobrecorrents que poden afectar els dispositius
electrònics de potència, les fonts d’alimentació de circuits de control o plataformes
d’automatització industrial basades en autòmats programables. Si la durada és llarga,
els dispositius elèctrics patiran escalfaments i es poden produir avaries. Els llums
d’incandescència donaran un flux lluminós superior mentre que les làmpades de
descàrrega no queden gaire afectades.

Impuls (sobretensions transitòries). Les sobretensions transitòries que anome-
nem impulsos es deuen a una variació brusca en el valor instantani de la tensió
que pot assolir valors superiors a diverses vegades la tensió nominal.

Aquesta pertorbació s’acostuma a estudiar a partir dels valors instantanis i no dels
valors eficaços de tensió. El temps de pujada és molt petit, i pot variar entre
menys d’un microsegon fins a diversos mil·lisegons. L’impuls transitori pot ser
oscil·latori o no, i és fortament esmorteït. El valor no sol passar de 6 kV (valor
cresta).
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Exemples de sobretensió transitòria i els seus efectes

Els elements de tall poden produir un impuls d’1 kV amb una freqüència inferior a 10 kHz
i una durada inferior a cent microsegons. Les descàrregues atmosfèriques poden produir
impulsos de 5 kV amb una freqüència entre 10 kHz i 1 MHz i una durada compresa entre
un i cent microsegons.

Acostuma a ser deguda a maniobres a la xarxa, tensions induïdes per rajos, connexions
i desconnexions d’elements de la xarxa, commutació de bateries de condensadors,
commutació de dispositius electrònics en convertidors de potència, etc.

Els transformadors, motors, cables, aparellatge suporten normalment els impulsos sense
problemes, tot i que a mesura que l’amplitud dels impulsos, la seva durada i freqüència
són més grans, més es redueix la vida de la maquinària. Els equips electrònics poden
quedar destruïts, les fonts d’alimentació d’equips de control i ordinadors poden suportar
normalment els impulsos, però es poden introduir alteracions en el funcionament d’aquests
sistemes si la pertorbació és considerable.

Subtensions. Es produeix quan el valor eficaç de la tensió està per sota del 90%
del valor nominal. Es pot establir com a temps de durada valors superiors a un
minut, durant els quals el valor eficaç de la tensió pot baixar fins al 80% del valor
nominal.

Efectes de les subtensions

Les conseqüències de les subtensions són similars als efectes produïts per les
sobretensions, i s’agreugen en el cas de les línies insuficientment dimensionades. Els
efectes en màquines que funcionen a parell constant es tradueixen en augments d’intensitat
absorbida per la maquinària i escalfaments. Alguns receptors poden deixar de funcionar
quan es produeixen aquest tipus de pertorbacions. Com a exemples de conseqüències es
poden esmentar que els motors en l’arrencada no tindran el parell suficient, els relés es
poden desconnectar, les làmpades d’incandescència oferiran menys flux lluminós i les de
descàrrega potser que no funcionaran.

Fluctuacions de la tensió. Bàsicament consisteix en variacions consecutives de
la tensió que acostumen a sobrepassar la tensió nominal entre el ±5% i el ±10%
durant instants de temps que es poden establir entre diverses mil·lèsimes de segon
fins deu segons.

Les fluctuacions en la tensió es produeixen a causa del funcionament dels recep-
tors, els quals varien la seva càrrega de manera ràpida i produeixen una caiguda
de tensió variable en la xarxa.

Maquinària propensa a les fluctuacions de tensió

Els forns d’arc, les instal·lacions de soldadura per arc o per resistències, molins de trituració,
etc. són propensos produir fluctuacions de tensió. La seva aparició es deu a la mateixa
instal·lació que els produeix o a les explotacions de clients pròxims.

Els efectes a les làmpades d’incandescència i de descàrrega són un parpelleig que provoca
una sensació molesta a partir de certa amplitud de variació (efecte flicker o de parpelleig) i
també afecta sistemes de monitoratge i televisió.

Desequilibri de tensió. En la tensió es produeix desequilibri quan hi ha diferènci-
es entre les tensions d’un sistema trifàsic, pel que fa al valor eficaç o a l’angle de
desfasament. En condicions normals d’explotació per a una setmana, el 95% dels
valors mitjans cada deu minuts del component invers de la tensió ha de ser del 0%
al 2% del component directe.
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Els desequilibris de tensió es deuen principalment a la connexió de càrregues mo-
nofàsiques que no són distribuïdes uniformement entre les tres fases, especialment
si són de gran potència, i produeixen escalfament en els debanats de les màquines,
la qual cosa pot provocar pèrdues i l’envelliment, defectes en la tensió de sortida
de rectificadors trifàsic i sobreintensitats notables al conductor neutre.

Harmònics. Els harmònics es caracteritzen per la deformació de l’ona sinusoïdal
pura ideal a causa de les característiques de voltatge-intensitat de les càrregues no
lineals. La seva durada és present en la xarxa tot el temps en el qual actuen les
càrregues.

En condicions normals de funcionament, en el període d’una setmana, el 95% dels
valors eficaços mitjans de cada tensió harmònica en deu minuts no han de superar
els valors indicats en les taules 10, 11 i 12. La taxa de distorsió harmònica total de
la tensió subministrada no ha de sobrepassar el 8% (comprenent tots els harmònics
fins a l’ordre 40).

Taula 2.6. Harmònics senars no múltiples de 3

Ordre Tensió relativa

5 6%

7 5%

11 3,5%

13 3%

17 2%

19/23/25 1,5%

Taula 2.7. Harmònics senars múltiples de 3

Ordre Tensió relativa

3 5%

9 1,5%

15 0,5%

21 0,5%

Taula 2.8. Harmònics parells

Ordre Tensió relativa

2 2%

4 1%

6...24 0,5%

Els equips i sistemes de característiques de tensió-corrent no lineal són els causants
de la contaminació harmònica, igual que equips que continguin dispositius elec-
trònics de commutació (rectificadors, fonts d’alimentació, variadors de velocitat,
arrencadors estàtics, estabilitzadors electrònics), equips d’arc elèctric (soldadura,
forns...), equips ferromagnètics amb característiques no lineals de magnetització
en condicions de saturació, etc.
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Els fabricants
responsables...

...saben immunitzar molt bé els
aparells, en altres paraules, saben

controlar la susceptibilitat que
els aparells tenen als fenòmens

electromagnètics. Per a això,
prenen com a referència les

normes de compatibilitat
electromagnètica, i fan que els

seus aparells siguin avaluats per
entitats que en certifiquen la

qualitat.

Efectes produïts pels harmònics

Els efectes més adversos dels harmònics són l’aparició de fenòmens de ressonància,
fallades dels circuits de control que utilitzen formes d’ona sinusoïdals com a referència,
interferències telefòniques (problemes de compatibilitat electromagnètica), escalfament
i envelliment prematur de màquines (motors, transformadors, etc.), deteriorament
d’instal·lacions (gradients de tensió, perforació d’aïllants, etc.), corrents notables al
conductor neutre, actuació de les proteccions a sobreintensitats indegudes de relés,
proteccions, etc.

2.7 La CEM: la compatibilitat electromagnètica

El 20 de gener de 2005 va entrar en vigor la Directiva 2004/108/CE, relativa
a l’aproximació de les legislacions dels estats membres de la Unió Europea en
matèria de compatibilitat electromagnètica, aprovada pel Parlament Europeu el
15 de desembre de 2004, que en deroga una d’anterior de 1989, la qual havia
quedat obsoleta davant de determinats desenvolupaments de la tècnica, com les
comunicacions mitjançant els cables d’alimentació o potència.

Avui en dia, l’electrònica és a tot arreu: en els captadors, en els accionadors, en
els sistemes de control i comandament de processos dels edificis i de la distribució
elèctrica.

Tots aquests equipaments estan alimentats per la xarxa de baixa tensió (BT) i no
han de ser sensibles a les diverses pertorbacions electromagnètiques.

Paral·lelament la normalització tendeix a minimitzar les pertorbacions emeses pels
pertorbadors o, dit d’una altra manera, tant important és que els aparells vagin
protegits perquè les pertorbacions electromagnètiques no els afectin com que no
produeixin per sí mateixos pertorbacions en els altres aparells.

La CEM s’ha de tenir en compte a l’hora d’estudiar la fabricació de materials
electromagnètics, i també cal tenir-la en compte a l’hora d’instal·lar-los. Així,
des de l’arquitecte que dissenya els edificis fins als cablejadors, sense oblidar els
enginyers de disseny de xarxes i els instal·ladors, tots tenen alguna cosa a veure
amb aquesta disciplina, la qual té com a objectiu fer conviure en bona harmonia
materials susceptibles de ser pertorbats i els que poden ser fonts de pertorbacions.

Del que es tracta és d’assolir una coexistència correcta entre electrotècnia i
electrònica, entre la potència i el senyal. I perquè aquesta coexistència sigui bona,
cal minimitzar les pertorbacions de les fonts i evitar les connexions entre la font i
la víctima o element potencialment pertorbat.
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Qualsevol aproximació a la CEM implica l’estudi d’un sistema compost per
tres elements:

• el generador de pertorbacions o font

• la propagació o acoblament

• l’element pertorbat o víctima

Encara que aquests tres elements no són estrictament independents, a la pràctica
es tracten com si ho fossin.

Les equacions de Maxwell

L’estudi teòric de les pertorbacions electromagnètiques és difícil, ja que està molt relacionat
amb l’estudi de la propagació de les ones electromagnètiques descrit per un conjunt
d’equacions diferencials complexes que coneixem amb el nom d’equacions de Maxwell,
amb les quals es descriu el comportament dels fenòmens electromagnètics.

Aquestes equacions generalment no es poden resoldre de manera exacta en les
estructures físiques reals, fins i tot amb els sistemes informàtics més potents resulta molt
difícil aconseguir un resultat numèric prou aproximat. A la pràctica, cal tractar els problemes
de compatibilitat electromagnètica utilitzant un cert nombre d’hipòtesis simplificadores,
usant models i, sobretot, recorrent constantment a l’experimentació i a la mesura.

2.7.1 Generadors de pertorbacions electromagnètiques

El coneixement de les fonts, millor encara, la seva identificació i mesura, és
indispensable perquè permet determinar quina solució s’ha d’aplicar per:

• Limitar la pertorbació (per exemple, posar en paral·lel amb la bobina d’un
contactor un bloc antiparàsit RC, si és en ca, o un díode, si és en cc).

• Evitar els acoblaments (per exemple, separar dos elements difícilment
compatibles).

• Insensibilitzar les víctimes potencials (usant, per exemple, blindatges).

Una font és qualsevol aparell o fenomen fisicoelèctric que emet una
pertorbació electromagnètica, per conducció o radiació. Com a causes
principals de les pertorbacions cal destacar la distribució d’energia elèctrica,
les ones hertzianes, les descàrregues electrostàtiques i el llamp.

En la distribució de l’energia elèctrica, gran part de les pertorbacions provenen de
maniobres de tancament i obertura de circuits:

• En BT, les obertures de circuits inductius, com les bobines de contactors,
motors, electrovàlvules, produeixen als borns d’aquests enrotllaments puja-
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des de tensió molt importants i d’alta freqüència (alguns kV i desenes i fins
i tot centenars de MHz),

• En MT i AT, l’obertura i el tancament dels elements de tall provoca
l’aparició d’ones de front molt abruptes (d’alguns nanosegons). Aquestes
ones pertorben, en especial, els sistemes amb microprocessadors.

Per a alguns equips electrònics, les ones hertzianes que provenen dels sistemes
de televigilància i telecomandament, de comunicacions sense fil, són fonts de
pertorbació que poden arribar a ser d’alguns volts per metre. L’ús de tots aquests
elements emissors va en augment, la qual cosa fa necessari endurir (protegir)
aquests equips.

El cos, una font de pertorbació

Cal tenir present que les persones es poden carregar electrostàticament, per exemple,
mentre caminen sobre una moqueta.

Amb un temps fred i sec, el cos humà pot arribar a un potencial superior a 25 kV.
Qualsevol contacte amb un equip electrònic provoca llavors una descàrrega elèctrica que
pot afectar l’aparell per conducció o per radiació, i la rampa de pujada (molt curta, d’alguns
nanosegons) produeix una gran quantitat de pertorbacions.

En electrònica de potència, les fonts de pertorbacions són principalment transi-
tòries de tensió, i més rarament, de corrent. La tensió pot variar en uns quants
centenars de volts en unes desenes de nanosegon. Un exemple d’això és la tècnica
de generació d’una ona sinusoïdal a partir d’una tensió contínua mitjançant la
modulació d’amplada d’impuls (PWM). Vegeu la figura 2.13, en què es presenten
variacions de tensió entre 0 i UCC (660 V en trifàsica rectificada) de temps molt
curts, d’alguns nanosegons a microsegons, segons les tecnologies.

Figura 2.13. Convertidor de freqüència (inverter)

Aquestes variacions brusques de tensió produeixen diversos fenòmens pertorba-
dors, dels quals el més molest és la circulació de corrent a través de totes les
capacitats parasitàries. El corrent, en mode comú, d’aquesta capacitat paràsita
Cp, és
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IMC = Cp ·
dV

dt

Per tant, els valors de fronts abans esmentats sobre una capacitat paràsita de
100 pF són suficients per produir corrents de força centenars de mA. Aquests
corrents pertorbadors circulen pel conductor de referència de tensió dels aparells
electrònics (circuit 0 V) i poden modificar la informació (de dades o de programes)
superposant als seus febles senyals, i fins i tot perjudicar altres equips en ser
reinjectats a la xarxa de distribució pública.

Aquest tipus de fenòmens es podrien tractar i per tant controlar amb la CEM, fent
més lenta la pujada de tensió. Però una solució com aquesta comporta un sensible
augment de les pèrdues per commutació en els transistors, cosa que no seria gaire
favorable des del punt de vista de les sobrecàrregues tèrmiques, ja que s’escalfaran
molt. Una altra manera eficaç de reduir aquests corrents consisteix a augmentar
la impedància de tipus comú (entre estructures i massa). Així, per exemple, per
al muntatge dels compostos electrònics de potència, normalment s’utilitzen dues
solucions:

• Deixar flotants (sense unió elèctrica) els radiadors de refrigeració dels
components, quan les regles de seguretat de persones ho permeten.

• Disminuir la capacitat parasitària entre el component i el radiador, amb l’ús
d’un aïllant amb una capa de dielèctric molt prima.

Totes aquestes precaucions són les que distingeixen un convertidor contaminant
d’un convertidor que reinjecta el mínim nombre possible de pertorbacions a la
xarxa.

Cal assenyalar que l’electrònica de baix corrent (control i comandament) d’un
convertidor ha d’estar, i ho està, protegida contra les pertorbacions generades pels
seus propis circuits de potència.

2.7.2 Acoblaments

Un camp electromagnètic es pot acoblar a qualsevol estructura filamentosa i, per
tant, a tots els cables, i generar, en aquestes estructures, tensions de tipus comú
(respecte a massa) o de tipus diferencial (entre fils) o de les dues classes (figura
2.14).

Aquests acoblaments es denominen acoblaments de camp a cable i són l’efecte
d’antena (captadora) dels cables, de les pistes de circuits impresos, etc.
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Figura 2.14. Acoblament

Una variació de corrent en un cable genera un camp electromagnètic que, a curta
distància, es pot considerar purament magnètic i pot induir, doncs, una tensió

pertorbadora en els cables que formen un bucle.

2.7.3 Víctimes

La víctima, en la trilogia font-acoblament-víctima, és qualsevol material sus-
ceptible de ser pertorbat. Es tracta generalment d’un equip que té una part
electrònica i que presenta una disfunció causada per la presència de pertorbacions
electromagnètiques generalment d’origen extern. Les disfuncions es classifiquen
en quatre tipus:

• Permanent i que es pugui mesurar.

• Aleatori i no repetitiu que apareix al mateix temps que les pertorbacions.

• Aleatori i no repetitiu que persisteix després de l’aparició de les pertorbaci-
ons.

• Defecte permanent patit per l’equip (amb destrucció de components).

Hi ha nombroses disposicions constructives que permeten obtenir, a baix cost,
materials que tenen una bona resistència a les pertorbacions electromagnètiques.
Aquestes precaucions estan relacionades amb:

• El disseny de circuits impresos (respecte a la separació funcional de circuits,
el seu traçat i forma de connexió)

• L’elecció de components electrònics

• La manera d’estar fetes les carcasses o envoltants

• La interconnexió de les masses

• El cablejat
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Pel que fa als components electrònics i les carcasses, el que podem fer es compro-
var que els receptors de la instal·lació compleixen la normativa de compatibilitat
electromagnètica.

Pel que fa a la interconnexió de masses, la continuïtat elèctrica entre les diverses
parts de la caixa és extremadament important. La seva connexió s’ha de fer
amb cura tot protegint, per exemple, les zones de contacte de qualsevol dipòsit
de pintura, però també utilitzant trenes amples i curtes (per reduir al màxim la
impedància).

Pel que fa al cablejat, el blindatge de cables té molta importància, el qual, a
vegades rep el nom de pantalla, que és una extensió de l’embolcall conductora
que s’ha fet voltant de l’equip sensible. Aquest blindatge del cablejat ha d’estar
connectat a la massa de l’envoltant de la manera més curta possible. A més
hauria d’embolicar completament el perímetre dels cables, per a la protecció
contra les pertorbacions d’alta freqüència. Com en els acoblaments de camps
electromagnètics amb una estructura de fil, la teoria sobre el blindatge de cables
és molt complexa.

Assolir la immunitat davant pertorbacions electromagnètiques

Tenint en compte totes aquestes regles de disseny i de fabricació s’arriba a aconseguir
que el producte o el sistema sigui immune a les pertorbacions electromagnètiques de
manera suficient i considerant el medi en què està situat.

No obstant això, aquesta immunitat no es pot validar més que de manera experimental
mitjançant mesures que permeten quantificar l’eficàcia de les diferents situacions. Així, el
fabricants de relés electrònics, d’interruptors automàtics se sotmeten a un conjunt d’assajos
molt estrictes, representatius de les pitjors pertorbacions a què es poden veure sotmesos
aquests relés.

L’objectiu final d’aquests assajos és verificar que el relé no dispara intempestivament, que
l’interruptor automàtic obre adequadament i que, quan ha d’actuar, ho fa en el temps exigit.
Les normes de fabricació per a productes elèctrics ja incorporen aquestes exigències.

2.7.4 Recomanacions a les instal·lacions

En els estudis i en la implantació de la CEM poden influir especialment dos factors:
l’elecció dels materials i la seva disposició relatives (figura 2.15).

L’elecció dels materials és un fenomen relacionat alhora amb la selecció de les
fonts i amb la de les víctimes: un aparell escollit per a una funció donada pot ser
més o menys generador de pertorbacions i susceptible de patir-ne.

Per exemple, si dos aparells han de funcionar molt a prop l’un de l’altre, o bé
han d’associar una font poc pertorbadora i una víctima “ordinària” (mitjanament
sensible), o bé, al contrari, han d’associar una font “ordinària” (mitjanament
pertorbadora) i una víctima poc sensible, o almenys satisfer un compromís entre
els dos extrems.

La selecció ha de tenir en
compte tant el cost dels
materials com el de la seva
instal·lació.
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I el segon factor, la disposició relativa dels materials, un factor que depèn
directament del primer, consisteix a posar els components, ja escollits i definits,
segons les seves característiques relatives per satisfer les necessitats de la CEM.

Figura 2.15. Exemple d’instal·lació CEM

El muntatge dels diferents elements obeeix als principis i enunciats dels apartats
precedents. En la pràctica, tant d’una instal·lació elèctrica com d’un equip
electrònic per satisfer els objectius de la CEM, caldrà estudiar i reduir tots aquests
tipus d’acoblaments que poden coexistir simultàniament.

Recomanacions per evitar els camps magnètics

Algunes recomanacions per minimitzar els camps magnètics radiants són:

• Evitar, tant com es pugui, l’ús de cables unipolars que generen, en cas de curtcircuit, un camp
magnètic important.

• No separar el PE dels conductors actius o, si més no, utilitzar cables que integrin el PE.

• No utilitzar cables blindats on l’embolcall constitueix el PE (terra) o tubs d’acer com a
conductor de protecció (el camp radiat pels conductors actius es bloqueja, i el PE genera
un camp magnètic).

• Privilegiar els ECT que minimitzen els corrents de defecte d’aïllament (reducció de camp
magnètic), etc.

Per reduir o minimitzar el camp magnètic cal aplicar diferents solucions
o tècniques:

• La disposició en malla dels circuits i de les xarxes de masses i de terra

• La separació elèctrica de circuits

• Un cablejat ben pensat
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2.7.5 Disposició en malla dels circuits i de les xarxes de masses

Actualment, els equips són sensibles a senyals de molt poca energia, a més
contenen elements electrònics sensibles a les altes freqüències i estan connectats
entre ells. Els acoblaments per impedància comú poden ser, per tant, freqüents.
Per evitar-ho, és indispensable muntar una xarxa de terra tan equipotencial com
sigui possible, més concretament, en forma de malla.

Aquesta solució és una de les primeres proteccions que s’han d’aplicar contra les
pertorbacions. Així, en la xarxa d’una fàbrica, tots els cables de protecció (CP)
s’han d’unir a les estructures metàl·liques existents tal com mostra la figura 2.16.

Figura 2.16. Malla de masses

De la mateixa manera, en un equip, totes les masses i les carcasses de l’aparellatge
s’han d’unir de la manera més curta possible amb connexions (fils o trenes) de
baixa impedància en alta freqüència (FA), amples i curtes, a una xarxa de massa
en forma de malla.

Els dispositius digitals

Cal assenyalar un canvi degut a la incorporació dels aparells digitals. El principi de masses
unides en estrella, utilitzada antigament en els equips electrònics analògics sensibles a
l’“arrissament d’alterna de 50 Hz”, ha estat actualment abandonat a favor de les xarxes
en forma de malla, molt més eficaços contra les pertorbacions que poden afectar els
dispositius digitals actuals, relés de protecció i sistemes de control i comandament.

2.7.6 La separació elèctrica de circuits

Aquesta tècnica consisteix a separar les fonts d’energia (habitualment de 50 Hz o
60 Hz). El seu objecte és evitar que un equip sensible pateixi les pertorbacions
conduïdes generades per altres equips connectats a la mateixa font d’alimentació.

El seu principi és que un equip sensible i un equip pertorbador tinguin dos alimen-
tacions separades per impedàncies importants a les freqüències pertorbadores.

Un exemple típic

El cablejat d’un armari elèctric
és un exemple típic de xarxa en
forma de malla: totes les masses
s’han d’interconnectar.



Instal·lacions elèctriques especials 80 Instal·lacions a tensions no usuals i instal·lacions de receptors

Els transformadors (i no els autotransformadors) són separadors eficaços, par-
ticularment per a les baixes freqüències: transformadors d’aïllament i tots els
transformadors d’entrada als aparells electrònics actuen com a limitadors de la
propagació de pertorbacions per conducció.

De vegades, cal implantar un filtre separador que elimini les pertorbacions d’altes
freqüències.

A més, si l’equip sensible necessita una alimentació d’emergència en cas de falta
de xarxa, es pot alimentar amb un sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI), si
aquest SAI té el transformador o transformadors d’aïllament necessaris.

2.7.7 Un cablejat ben pensat

No tots els circuits es poden separar els uns dels altres per raons econòmiques
evidents. Els cables s’han dividit per categories. El traçat de les diferents
categories estarà físicament separat. En particular s’agruparan els cables de
potència d’una banda i els cables de baix nivell (telefonia, Ethernet, control i
comandament) de l’altra.

Si el nombre de canaletes, safates de cables o regates ho permeten, els cables
de potència, amb una intensitat que sobrepassi en alguns amperes 230 V, i els
cablejats de baix nivell estaran en safates separades. Si no, s’ha de respectar una
distància mínima entre les dues categories, d’uns 20 cm (figura 2.17).

Figura 2.17. Safata CEM

Entre aquests dos grups de cables s’ha d’evitar amb cura qualsevol element comú.
Els circuits de senyal o d’informació (de baixa intensitat) han de tenir, sempre
que es pugui, un cable de retorn (0 V) per evitar els acoblaments per impedància
comuna.

Concretament, la major part de sistemes de comunicació per bus necessiten un
parell de fils estrictament i exclusivament reservat a l’intercanvi d’informacions.

En tots els casos, la superfície global de qualsevol bucle, és a dir, la distància
entre un conductor i el seu retorn, ha de ser mínima. Per la transmissió de dades,
el retorçat de línies permet disminuir la susceptibilitat dels acoblaments de tipus
diferencial. L’ús de parells retorçats és preferible al d’un parell paral·lel simple.
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Els cables de mesura i de transmissió d’informacions a baix nivell han de tenir, si
és possible, pantalla i, llevat del desig exprés del proveïdor, aquesta pantalla està
unida a massa en el màxim nombre possible de punts.

Les canaletes que fan de suport de la conducció de cables han de ser, en la mesura
que sigui possible, metàl·liques. Aquestes canaletes han d’estar interconnectades
entre elles amb un bon contacte elèctric, amb cargols, per exemple, i interconnec-
tades amb la xarxa de malla de massa.

Els cables més sensibles, els de mesura, per exemple, es posen en un angle
lateral, de manera que es beneficiïn d’una protecció millor contra les radiacions
electromagnètiques. La seva pantalla, si n’hi ha, s’ha de connectar freqüentment
a la canaleta metàl·lica.

Totes aquestes precaucions de cablejat són molt eficaces en la prevenció de
problemes de la CEM. Cal aplicar-les en la fase de disseny de la instal·lació. Les
modificacions en una instal·lació que ja existeix amb acoblaments electromagnè-
tics molt forts, tenen un cost molt més gran.

L’ús de canalitzacions
prefabricades és molt
aconsellable, ja que els
cables ja hi van col·locats i
connectats.
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3. Instal·lacions de receptors escalfadors, motors i transformadors

Els receptors domèstics i sobretot els que tenen un consum energètic baix no tenen
gaires complicacions pel que fa a la instal·lació elèctrica llevat de les normes
bàsiques de seguretat. Però els aparells que tenen un gran consum o que tenen
algun tipus de perill per la seva manera de funcionar necessiten complir una sèrie
de consideracions perquè la instal·lació elèctrica i la seguretat de les persones no
es vegin compromeses.

Els aparells o receptors escalfadors a més del fet d’escalfar tenen un gran consum
elèctric. Presenten així perill per a les persones degut a les altes temperatures
i perill per a les instal·lacions per l’escalfament. El primer perill, des del punt
de vista d’una temperatura elevada, pot causar danys a les persones que es vegin
sotmeses a aquestes temperatures. D’altra banda, els aïllaments elèctrics són de
material plàstic, i una temperatura elevada fa que es facin malbé; una vegada
l’aïllament ja no compleix la seva funció es poden produir curtcircuits entre
els cables mal aïllants, la qual cosa provoca encara més escalfament. Aquesta
acostuma a ser la causa principal dels incendis per motius elèctrics. És per tot això
que aquest tipus d’instal·lacions necessiten una consideració especial i es tracten
en les instruccions ITC-BT-45 i ITC-BT-46.

Ús domèstic i ús industrial

Evidentment no tots els aparells escalfadors són iguals, els d’ús domèstic i els d’ús
industrial tenen peculiaritats diferents, per exemple, pot ser que l’aigua hagi de formar part
necessàriament del circuit escalfador per a un procés industrial.

En l’entorn domèstic no cal que l’aigua formi part del circuit escalfador per la seva
perillositat, així doncs, en l’entorn domèstic, aquest sistema està prohibit.

En la indústria, el sistema d’escalfament en què l’aigua forma part del circuit es permet però
el personal que l’utilitza ha de tenir la formació adequada pel que fa als riscos professionals
de l’ús d’aquest sistema d’escalfament.

Els motors i transformadors elèctrics són unes de les càrregues més importants
a dintre del consum d’energia elèctrica, sobretot en la indústria. El moment
d’engegada de transformadors i motors és un moment en què els corrents arriben
fàcilment a ser el triple que durant el funcionament normal o corrent nominal.
És obligatori l’ús de sistemes que redueixin el corrent d’engegada a partir dels
motors d’un cavall de potència (ITC-BT-47). L’engegada de motors s’hauria de
fer amb el motor sense càrrega, però aquesta condició és gairebé sempre inviable;
per exemple, en els aparells elevadors, la càrrega és el pes a elevar, i quan el motor
es posa en marxa la càrrega ja és dins de l’elevador, així que té una arrancada amb
càrrega.

El càlcul dels cables

Els cables que alimenten les instal·lacions amb transformadors i motors no es calculen
per la intensitat nominal del motor, cal multiplicar-la per un factor correctiu. Si, a més, el
motor té una engegada amb càrrega com es el cas dels elevadors, cal multiplicar per un
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En la secció “Annexos”
del web d’aquest mòdul

podeu consultar la
ITC-BT-45 completa.

Un milió de joules és un
quart d’hora d’escalfament
produït per un radiador de

1.000 W.

segon factor corrector. El resultat és un cable molt més gruixut que el resultat per proveir
la intensitat nominal. Està pensat per proveir el corrent d’engegada.

3.1 Aparells d’escalfament (ITC-BT-45)

Els aparells elèctrics d’escalfament són els que transformen l’energia elèctrica en
calor.

Com qualsevol part de la instal·lació elèctrica, els materials s’han d’usar de
la manera i amb la finalitat per a les quals van ser fabricats. Els aparells
d’escalfament no són una excepció, tot al contrari, la qualitat dels materials i
les comprovacions perquè aquests no arribin a ser un perill per a persones i
béns és molt important. És fàcil deduir els problemes de seguretat que es poden
derivar d’un equip que arriba a temperatures elevades, des del deteriorament dels
materials aïllants fins a un consum excessiu d’energia i, en el pitjor dels casos,
accidents, cremades a persones o, fins i tot, incendis greus.

Els materials i equips que utilitzarem a les instal·lacions d’escalfament han de
contenir com a mínim les indicacions següents:

• Identificació del fabricant, representant legal o responsable de la comercia-
lització

• Tensió i potència (o intensitat assignades)

• Qualsevol altra indicació referida a l’ús específic del material o de l’equip
assignats pel fabricant

James Joule (1818–1889)

Els organismes i les entitats certificadores de les administracions de les comunitats
autònomes han de verificar que es compleixen les exigències tècniques dels
materials i equips que s’instal·len a la seva comunitat. La verificació es pot fer
per mostreig.

Això vol dir que no cal verificar totes les instal·lacions, només cal verificar-ne unes
quantes i desprès extrapolar el resultat al total de les instal·lacions. Així es poden
estalviar recursos i alhora obtenir resultats semblants als que s’assolirien si es fes
un estudi de totes les instal·lacions.

El principi físic en què es basen els escalfadors elèctrics es el conegut efecte Joule,
que és una aplicació del principi de conservació de l’energia, la transformació de
l’energia elèctrica en calor.

Q = R · I2 · t

on Q és la quantitat t de calor expressada en joules (J); R és la resistència
expressada en ohms (Ω); I és la intensitat expressada en amperes (A), i t és
l’interval de temps expressat en segons.
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Exemple 1: càlcul de la quantitat de calor, energia consumida i cost.

Una planxa elèctrica té una resistència de 46 Ω i consumeix 5 A. Quina quantitat de calor
produeix en una hora? Quina energia consumeix si s’utilitza durant quatre hores? Quant
costa l’energia consumida si el kilowatt hora (kWh) val 0,30 AC?

I. Quina quantitat de calor produeix en una hora? Quina energia consumeix si s’utilitza
durant quatre hores?

Primer calcularem la calor produïda:

Q = 46 · 52 · 3.600 = 4.140.000 J

L’energia o el calor produïts en 4 hores és igual a

4 · 4.140.000 = 16.560.000 J

Recordeu que

W =
J

s

o el que és el mateix

J = W · s

La qual cosa vol dir que l’energia també es pot expressar en joules o en watts segon.

Així doncs, l’energia de 16.560.000 J = 16.560.000 W·s

El watt segon o joule és una unitat massa petita per als consums normals d’electricitat, com
veieu, una senzilla planxa, quina quantitat tan elevada de watts per segon consumeix. Per
això, en comptes de la unitat watt segon (Ws) s’utilitza el watt hora (Wh), a la qual s’arriba
dividint per 3.600 la quantitat de joules o watts segon:

16.560.000

3.600
= 4.600W · h

II. Quant costa l’energia consumida si el kilowatt hora val 0,30 AC?

Les companyies donen el preu en kilowatts hora (kWh); així doncs, cal dividir entre 1.000
per passar la quantitat d’energia consumida en quatre hores a kilowatts.

4, 6 · 0, 30 = 1, 38 AC

Aquest problema també es podria haver resolt calculant directament l’energia elèctrica
consumida en comptes de la calor produïda. Pel principi de la conservació de l’energia,
la quantitat d’energia elèctrica consumida és igual a la quantitat de calor produïda. Si es
consumeixen 5 A, es consumiran 230 · 5 = 1.150 W.

En quatre hores es consumiran

4 · 1.150 = 4.600W = 4, 6 kW

Que a 0,30 AC per kilowatt hora dóna una despesa de

4, 6 · 0, 30 = 1, 38 AC

3.1.1 Ús domestic

En l’àmbit domèstic s’utilitza l’energia elèctrica per a l’escalfament. Cal tenir
en compte que els aparells d’escalfament, que aprofiten l’efecte Joule, és a dir,
aparells que disposen d’una resistència que s’escalfa quan hi passa un corrent
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elèctric, tenen un consum molt elevat. El consum elevat es tradueix en un corrent
elèctric elevat, i els corrents elèctrics elevats comporten cables amb unes grans
seccions i un consum d’energia elèctrica elevat.

Els aparells d’escalfament d’ús domèstic tenen un consum elèctric elevat, és a dir,
potències elevades, la qual cosa significa consums energètics elevats.

És per això que si els sistemes d’escalfament de la casa funcionen amb energia
elèctrica cal que ho facin aprofitant la tarifa nocturna per treure més rendiment
econòmic a la instal·lació al llarg del seu temps d’utilització.

Tarifa nocturna d’energia elèctrica

Com sabeu, l’energia elèctrica té diferents tarifes depenent de l’hora en què es consumeix.
Això és perquè l’energia elèctrica té un sistema de producció que fa que la potència
subministrada sigui constant, però la potència que demana la població no és constant.

Per exemple, a les nits, el consum és molt més baix que durant el dia. Per a consums baixos
i que inevitablement s’han de fer durant el dia no es pot fer res. Però l’escalfament és un
procés lent, el qual es pot fer a les nits, quan el consum d’energia elèctrica disminueix i és
més barat, i aprofitar durant el dia la calor generada a la nit anterior, per tornar a recarregar
a la nit següent.

A més de l’escalfament també es poden programar aparells com rentadores, rentaplats o
assecadores, els quals acostumen a fer un gran consum quan han d’escalfar aigua perquè
funcionen en les hores en què la tarifa és més econòmica. Altres aparells com per exemple
el frigorífic, els llums i els aparells d’entreteniment (televisió, ordinadors, etc.) no és factible
utilitzar-los amb les tarifes nocturnes, però el consum d’aquests aparells és molt més baix.

Aparells que escalfen líquids (domèstics). Per escalfar els líquids el normal
és aprofitar l’escalfament d’una resistència submergida en el líquid que es vol
escalfar. Aquest sistema pot plantejar problemes de seguretat. La resistència ha
d’estar aïllada elèctricament del líquid que escalfa. Si el líquid que escalfa la
resistència és conductor com ho és, per exemple, l’aigua, es podria quedar en
tensió i provocar accidents. És per això que les resistències d’escalfaments han
d’estar aïllades elèctricament.

Queden prohibits per a usos domèstics els aparells que vagin proveïts
d’elements d’escalfament nus submergits en aigua, com també aquells en
què l’aigua formi part del circuit elèctric.

La major part dels sistemes elèctrics d’escalfament utilitzen el termo o escalfador
elèctric d’aigua (figura 3.1), el qual escalfa l’aigua i l’emmagatzema calenta. Hi ha
altres tipus d’escalfadors com ara la bomba de calor, però aquestes instal·lacions
s’utilitzen amb més freqüència en instal·lacions centralitzades del sector serveis i
no per fer-ne un ús domèstic.

La figura 3.1 mostra un acumulador elèctric d’aigua calenta i les seves parts.
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Figura 3.1. Les parts d’un escalfador elèctric d’aigua

L’acumulador d’aigua calenta està format pels components bàsics següents:

• Dipòsits d’acumulació de l’aigua*, els quals poden ser d’acer, coure, acer
inoxidable o material plàstic; en general, són d’acer amb un recobriment
anticorrosiu de tipus galvanitzat, a base d’esmalt vitrificat o de resines
elàstiques.

• Resistència elèctrica d’escalfament, la qual és de tipus blindat, normalment
submergida a l’aigua.

• Termòstat, el qual controla la temperatura de l’aigua, segons el valor que
l’usuari ha escollit o que el fabricant ha establert.

• Recobriment d’aïllament tèrmic, per mantenir la temperatura de l’aigua
emmagatzemada. El material més comú per a aquest revestiment tèrmic
és l’espuma de poliuretà.

• Embolcall exterior, el qual és fabricat en xapa d’acer pintada, generalment
de blanc, i que tanca tot el conjunt.

Quan el dipòsit és d’acer galvanitzat o esmaltat, convé que l’escalfador incorpori
un ànode de magnesi per garantir la protecció contra la corrosió, sobretot si l’aigua
té molta calç. Aquest ànode es desgasta amb el temps i cal canviar-lo de manera
periòdica.

Alguns escalfadors disposen d’un comandament que permet regular el termòstat,
la qual cosa fa possible que l’usuari seleccioni la temperatura de l’aigua. En altres
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En cas de fallada del
termòstat...

...per evitar escalfaments
excessius, el termo elèctric

disposa d’un limitador tèrmic de
seguretat que desconnecta la

resistència.

models, el termòstat no és accessible a l’usuari i està regulat pel fabricant a una
temperatura fixa entorn dels 60 °C.

Escollir un escalfador d’aigua

L’escalfador d’aigua es pot escollir tenint en compte diferents aspectes:

• La modalitat de la tarifa elèctrica

• La quantitat d’aigua necessària

• La temperatura de l’aigua calenta

La tarifa elèctrica és recomanable que sigui amb discriminació horària per tenir un
aprofitament òptim del sistema mitjançant l’escalfament nocturn de l’aigua.

Pel que fa a la quantitat d’aigua calenta, depèn del nombre de persones que hi ha a
l’habitatge de l’equipament de les instal·lacions sanitàries i dels hàbits de cada persona.

La temperatura d’acumulació de l’escalfador de l’aigua no ha de ser superior a 60 °C,
perquè a temperatures superiors es produeixen fenòmens de corrosió, que faciliten la
formació d’incrustacions calcàries i augmenten les pèrdues de calor de l’escalfador i de
les canonades de la instal·lació.

Els escalfadors elèctrics tenen típicament les capacitats que apareixen en la taula
3.1.

Taula 3.1. Capacitat dels escalfadors d’aigua elèctrics

Capacitat de l’escalfador (litres) Gamma de potències (W)

100 1.000-1.500

150 1.500-2.000

200 2.000-3.500

300 3.000-3.500

Mescla d’aigua calenta i freda

La temperatura d’ús de l’aigua calenta sempre és més baixa que la temperatura
de l’aigua acumulada. Aquesta temperatura més baixa s’aconseguix barrejant
l’aigua freda de la xarxa amb la calenta de l’escalfador. Així, un escalfador pot
proporcionar un volum d’aigua superior al de la seva capacitat. Per exemple, si
necessiteu 36 l d’aigua a 40 °C per a una dutxa, en realitat utilitzeu 20 l d’aigua
de l’escalfador a 60 °C, la resta és aigua freda de la xarxa de subministrament.

Si utilitzem les tarifes amb discriminació horària cal posar més capacitat d’aigua,
encara que la potència sigui més petita, perquè tenim les hores de tarifa reduïda per
escalfar l’aigua. Per a aquest tipus de tarifes es recomanen les capacitats d’aigua
que assenyala la taula 3.2.

Taula 3.2. Capacitat recomanada de l’escalfador

Nombre de persones Capacitat de l’escalfador (litres)

1-2 100-150

3-4 150-200

5-6 200-300

Aquesta quantitat d’aigua calenta emmagatzemada es pot aconseguir amb dos
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esclafadors, segons la distància fins als punts de consum. Si la distància és superior
a 8 m o 10 m, és preferible col·locar dos aparells per limitar les pèrdues de calor
a les canonades.

L’escalfador d’aigua elèctric es pot instal·lar a qualsevol local, no cal que hi
hagi ventilació, ni xemeneia, ni sortida de gasos. Només cal tenir en compte les
canalitzacions d’aigua i les d’electricitat.

Per millorar el rendiment i que les pèrdues de calor siguin poques cal situar-lo
al més a prop possible dels punts de consum. Sempre tenint en compte que és un
aparell elèctric i que ha de respectar els volums de prohibició dels locals que tenen
banyera o dutxa (ITC-27).

Recomanacions d’ús

Per a l’ús dels escalfadors elèctrics cal respectar una sèrie de recomanacions que
permeten que l’aparell tingui una durada més llarga i consumeixi menys energia:

• Utilitzar un escalfador d’aigua amb dipòsit resistent a la corrosió i compatible amb el tipus
d’aigua del subministrament de la localitat. Cal que disposi d’ànode de magnesi, quan el
material del dipòsit ho necessiti.

• Fixar la temperatura d’acumulació a uns 60 °C, d’aquesta manera evitareu pèrdues de calor i
allargareu la vida de l’escalfador.

• Si no s’ha d’utilitzar durant períodes superiors a tres o quatre dies, és millor desconnectar
l’aparell. Si s’ha de fer servir poc, el millor és reduir la temperatura del termòstat.

• Controlar periòdicament les vàlvules, sobretot la vàlvula de seguretat, i comprovar el bon
funcionament del termòstat.

Aparells que escalfen locals. Els aparells d’escalfament de locals, evidentment,
no s’han d’instal·lar en nínxols o caixes construïdes o revestides de materials
combustibles. S’han diinstal·lar d’acord amb les instruccions del fabricant pel
que fa a la distància mínima que els ha de separar de les parets, sòls superfície o
altres superfícies o objectes combustibles.

Encara que la paret sembli d’un material no combustible, els revestiments com
són les pintures plàstiques o fins i tot els papers decoratius fan que la paret tingui
una certa capacitat per inflamar-se.

En absència d’instruccions per part del fabricant de l’aparell escalfador elèctric,
l’aparell s’ha d’instal·lar mantenint una distància mínima de 8 cm respecte a altres
superfícies.

En el cas d’aparells de calefacció amb elements calefactors lluminosos darrera
d’obertures reixades, heu de deixar una distància entre aquestes obertures i una
altra superfície de 50 cm com a mínim.

Cuines i forns. Les cuines i forns elèctrics són elements que tenen un gran consum
elèctric, és per això que la ITC-BT-25 obliga a fer un circuit, el C3, per a aquests
elements de la instal·lació. Aquests aparells han d’estar connectats a la seva font
d’alimentació per mitjà d’interruptors de tall omnipolar i les preses de corrent
destinats únicament a ells mateixos.
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Els elements dels forns i aparells de cocció que incorporen elements incandescents
no tancats no es poden instal·lar en llocs que presentin risc d’explosió.

3.1.2 Ús industrial

Per a la indústria s’utilitza l’escalfament de moltes maneres, per escalfar líquids
dels processos industrials, aparells de cocció i aparells per a soldadura elèctrica
per arc. Cal tenir en compte que els aparells d’escalfament industrial destinats a
estar en contacte amb matèries combustibles o inflamables han d’estar proveïts de
les limitacions de temperatura que interrompi o redueixi l’escalfament abans que
la temperatura arribi a ser perillosa, fins i tot en condicions d’avaria o mal ús.

Els aparells i màquines industrials són molt diversos i complexos, i normalment
són fruït de moltes investigacions per part dels fabricants i proveïdors. En aquest
tipus d’aparells és molt importat la documentació tècnica. En cas de qualsevol
dubte sobre la temperatura a la qual pot arribar qualsevol màquina, el millor és
consultar la documentació de la màquina o fins i tot posar-se en contacte amb
els fabricants de la màquina, que us poden suggerir la millor manera de fer la
instal·lació elèctrica, i també advertir sobre els possibles perills que representen
temperatures màximes de funcionament entre altres qüestions.

3.1.3 Aparells industrials per a l’escalfament de líquids

Els aparells d’escalfament o reescalfament de líquids combustibles o inflamables,
dotats d’un limitador de temperatures que interrompi o redueixi l’escalfament
dels líquids abans que es pugui arribar a una temperatura perillosa fins i tot en
condicions d’avaria o mal ús. Tot seguit trobareu assenyalats els principals, com
també l’especificació de les prescripcions que el Reglament estableix:

Escalfadors d’aigua en els quals l’aigua forma part del circuit elèctric. Els
escalfadors d’aigua en els quals l’aigua forma part del circuit elèctric no s’han
d’utilitzar en instal.lacions d’ús domèstic ni quan se n’hagin d’utilitzar els serveis.
El personal no especialitzat no els ha d’utilitzar. Les persones que utilitzin aquest
tipus d’escalfadors han de rebre una formació específica perquè no es produeixin
accidents laborals. Per a la instal·lació d’aquests aparells, cal tenir en compte les
prescripcions següents:

• Aquests aparells s’han alimentar només amb corrent altern amb una freqüèn-
cia igual o superior a 50 Hz.

• L’alimentació ha d’estar controlada per mitjà d’un interruptor automàtic
construït i instal·lat amb les condicions següents:

– Ser de tall omnipolar simultani.
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– Estar proveït de dispositius de protecció contra sobrecàrregues en cada
conductor que es connecti a un elèctrode.

– S’ha de col·locar de manera que es pugui accionar fàcilment des del
mateix emplaçament en el qual s’instal·li, bé directament o bé per
mitjà d’un dispositiu de comandament a distància. En aquest cas cal
instal·lar llums de senyalització que indiquin la posició d’obert o tancat
de l’interruptor.

– El dipòsit o caldera metàl·lica ha d’estar connectat a la presa de terra.
La secció del conductor de posada a terra no ha de ser inferior a la
secció dels conductors de l’alimentació, i en cap cas no ha de ser
inferior a 4 mm2. Segons el tipus d’aparell cal complir, a més, els
requisits següents:

– Si els elèctrodes estan connectats directament a una instal·lació trifà-
sica de més de 440 V, s’ha d’instal·lar un interruptor diferencial que
desconnecti l’alimentació dels elèctrodes quan es produeixi un corrent
de fuita a terra superior al 10% de la intensitat nominal de la caldera
en condicions normals de funcionament. Es pot admetre fins a un 15%
d’aquest valor si cal assegurar l’estabilitat del funcionament. El dis-
positiu esmentat ha d’actuar en retard per evitar el seu funcionament
innecessari en cas d’un desequilibri de curta durada.

– Si els elèctrodes estan connectats a una font d’alimentació a una tensió
entre 50 V i 440 V, el dipòsit de la caldera estarà connectat al neutre
de l’alimentació i a terra. La capacitat nominal del conductor del
neutre no ha de ser inferior a la del conductor més gruixut de la font
d’alimentació.

Escalfadors proveïts d’elements d’escalfament nus submergits en l’aigua.
S’admeten en instal·lacions industrials sempre que no hi pugui haver una diferèn-
cia de potencial superior a 24 V entre l’aigua accessible o les parts metàl·liques
accessibles en contacte amb ella, els elements conductors situats a prop seu, i que
no consti que estiguin aïllats de terra.

Aparells de cocció i forns industrials. Les parts accessibles dels forns que poden
arribar a una temperatura perillosa han d’estar dotades d’un dispositiu de protecció
o de senyals visibles d’atenció amb una inscripció. Quan els forns presentin
corrents de fuita importants, com en els forns de resistències, s’han d’alimentar
segons l’esquema TN-C. Els aparells de cocció i els forns que incorporin elements
incandescents no tancats no s’han de col·locar en locals que presentin riscos
d’explosió.

Aparells per a soldadura elèctrica per arc. Els aparells destinats a la soldadura
elèctrica han de complir en la seva instal·lació i utilització les prescripcions
següents:

• Les masses d’aquests aparells han d’estar posades a terra. És admissible
la connexió d’un dels pols del circuit de soldadura a aquestes masses quan,
per a la seva posada a terra, no es provoquin corrents vagabunds d’intensitat
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En la secció “Annexos”
del web d’aquest mòdul

podeu consultar la
ITC-BT-46 completa.

perillosa. En cas contrari, el circuit de soldadura estarà posat a terra
únicament en el lloc de treball.

• Els borns de connexió per als circuits d’alimentació dels aparells manuals
de soldar han d’estar aïllats curosament.

• Quan als aparells hi ha ranures de ventilació, han d’estar disposades de
manera que al seu interior no es puguin assolir parts sota tensió.

• Cada aparell ha de portar incorporat un interruptor de tall omnipolar que
interrompi el circuit d’alimentació, com també un dispositiu de protecció
contra sobrecàrregues, regulat, com a màxim, al 200% de la intensitat
nominal de la seva alimentació, excepte en els casos en què els conductors
d’aquest circuit estiguin protegits en la instal·lació per un dispositiu igual-
ment contra sobrecàrregues, regulat a la mateixa intensitat.

• Les superfícies exteriors dels porta-elèctrodes a mà, i en tot el possible les
seves mandíbules, estaran completament aïllades. Aquests portaelèctrodes
han d’estar proveïts de discos o pantalles que protegeixin la mà dels operaris
contra la calor que emeten els arcs.

3.2 Cables i plafons radiants (ITC-BT-46)

Les instal.lacions de cables elèctrics i folis radiants en calefactors es fan a tensions
nominals entre 300 V i 500 V, i la instal·lació es fa encastada als forjats. Malgrat
que el Reglament permet la instal·lació als sostres, com que la calor tendeix de
manera natural a pujar, ja que l’aire calent pesa menys que el fred, normalment no
s’instal·len calefaccions al sostre.

Aquestes instal·lacions no s’han de fer dins dels volums de prohibició dels banys
(figura 3.2), i les unions fredes no han d’estar en el volum de prohibició ni en el
de protecció.

Figura 3.2. Volums de prohibició de terra radiant

L’element calefactor no es pot instal·lar per sota de cap unió de les canonades de distribució d’aigua o desguassos.
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El volum de prohibició és el volum limitat per plànols verticals tangents
a les vores exteriors i la banyera, bany-lavabo o dutxa, i els horitzontals
constituïts pel terra i per un pla situat a 2,25 metres per sobre del fons
d’aquells o per sobre del sòl, en el cas que aquests aparells estiguessin
encastats en el mateix.

El volum de protecció és el comprès entre els mateixos plànols horitzontals
assenyalats pel volum de prohibició i altres verticals situats a 1,00 metre dels
del citat volum. La figura 3.2 assenyala aquests volums.

El circuit d’alimentació dels terres radiants, com tots els circuits de l’edifici ha
de respondre a les prescripcions que estableix el REBT, especialment en relació
a les canalitzacions i les seccions mínimes de conductors, a la protecció contra
sobreintensitats, els contactes indirectes i les sobretensions.

A més, els dispositius de comandament i maniobra han de ser de tall omnipolar,
encara que es permet que els dispositius de control, com termòstats, no ho siguin.

El circuit de calefacció se subdivideix en circuits segons els criteris establerts
en la ITC-BT-25, en funció de la simultaneïtat d’ús, distància i altres criteris de
seguretat, etc.

Cada fase o circuit en què es divideix la instal·lació del terra radiant (figures
30 i 31) ha de tenir un màxim de 25 A. Cada circuit ha d’estar protegit per
un interruptor automàtic de tall omnipolar.

Per a cada circuit de calefacció per cables calefactors o foli radiant és obligatòria
una protecció diferencial d’alta sensibilitat (30 mA).

Quan el cable calefactor tingui una armadura, o quan el termòstat tingui un
embolcall metàl·lic, tant l’un com l’altre s’han de connectar a terra mitjançant
un conductor de protecció que tingui una secció igual a la del conductor de fase.

El cable d’alimentació en el termòstat (la fase) ha de tenir la mateixa secció que
el de la unió freda, i s’ha d’allotjar en un tub de diàmetre adequat.

Abans de cobrir l’element calefactor, s’ha de comprovar la continuïtat del circuit.
Una vegada cobert el cable, i abans de col·locar el paviment, s’ha de comprovar
l’aïllament elèctric respecte a terra, que ha de ser igual o superior a 250.000 Ω.

Les connexions dels cables calefactors o dels panells de foli radiant amb les unions
fredes s’han de fer i disposar de manera que la transmissió de la calor produïda
per aquells a les unions esmentades i al cable d’alimentació es mantingui en uns
límits compatibles amb les temperatures màximes admissibles en servei continu,
les quals són les que fixa la norma UNE 20460-5-523. Per a això, i excepte en cas
d’avaria, les unions fredes han de venir fetes de fàbrica, i no és permès ni autoritzat
executar-les en obra.

UNE 21.155-1

La norma UNE 21.155-1 indica
les classes de cables calefactors
que es poden utilitzar. En
qualsevol cas, tant aquests com
els folis radiants han de ser
conformes als requisits de les
directives aplicables d’acord
amb el que estableix el REBT.
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Les seccions de les unions fredes han d’estar determinades per les intensitats
màximes admissibles del corrent, que són les que fixa per a servei permanent la
ITC-BT-19.

La canalització o tub ha d’acabar a 0,20 m com a mínim de la connexió amb
el cable calefactor, una unió, que ha d’estar completament embeguda dins de la
massa de formigó.

En la col·locació d’un element o unitat de cable calefactor a terra es recomana que
les espires estiguin disposades paral·lelament a la paret que tingui grans pèrdues.
D’aquesta manera, es pot reforçar la franja entre 0,5 m i 0,6 m de plafó més proper
al tancament exterior disminuint el pas entre espires tenint cura que no se superi
la temperatura màxima admissible per cable.

Quan sigui possible, es recomana allunyar el cable calefactor, particularment els
de terra, a 0,6 m de les parets interiors on es pugui preveure la instal·lació de
mobles.

El cable calefactor ha d’estar completament recobert per un material que sigui un
conductor tèrmic relativament bo, com guix, formigó, calç, etc., per afavorir la
transmissió de la calor.

El cable calefactor s’ha de fixar mitjançant distanciadors no metàl·lics, col·locats
a les extremitats on el cable canvia de direcció. El distanciador ha de ser d’un
material resistent a la corrosió, que no pugui causar danys a l’aïllament del cable.

El radi de curvatura dels cables no pot ser inferior a sis vegades el seu diàmetre
exterior, quan els cables no tinguin armadura, i deu vegades, quan en tinguin.

L’element calefactor s’ha d’instal·lar el més lluny possible dels cables elèctrics de
distribució de la força i l’enllumenat perquè aquests cables no rebin calor. En un
altre cas s’ha de calcular la temperatura de servei dels circuits de força i enllumenat
tenint en compte la calor que emeten els elements calefactors, i adoptar la secció
adequada en funció del tipus de cable.

En les condicions d’utilització previstes, la temperatura dels cables calefactors no
ha de ser superior als límits que fixen les normes del cable aïllat de què es tracti
(UNE 21155-1).

La capacitat tèrmica dels materials situats a la superfície de l’aïllament tèrmic i la
superfície emissora ha de ser inferior a 120 kJ/m2 k (29 kcal/m2°C).

Els cables posats a terra han d’estar embeguts en el morter o formigó. Si hi ha
una primera capa de formigó, aquesta pot ser del tipus aïllant. La segona capa
de formigó, de tipus no aïllant, ha de tenir un gruix mínim de 30 mm i és on
s’encasten els cables calefactors. L’enduriment del formigó no es pot accelerar
amb l’element calefactor, per bé que es pot utilitzar per assecar-lo.

A més del material aïllant que s’instal·la sobre el forjat, cal col·locar, en tot el
perímetre del local, un sòcol aïllant que tingui un gruix igual o superior a 1 cm,
amb una alçària igual a la capa de morter o formigó en la qual estigui encastat
l’element calefactor.
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En cas de possible humitat, el material aïllant ha d’anar proveït d’una barrera
contra la humitat a la part inferior, i si també hi ha perill de condensacions ha
de portar una barrera antivapor. El contorn dels cables ha d’estar situat a una
distància mínima de 0,2 m de totes les parets exteriors del local.

3.2.1 Particularitats per a instal·lacions de cables calefactors al
sostre

Normalment no s’utilitzen els cables calefactors col·locats al sostre, però en llocs
on és necessari una gran escalfador com, per exemple, als assecadors de carn, on
la carn penja del sostre, aquest tipus d’instal·lació té el seu interès.

Si es tracta de sistemes de calefacció directa, és necessari reduir la massa de
materials de construcció escalfada pel cable.

La capacitat tèrmica dels materials situats entre la superfície de l’aïllament tèrmic
i la superfície emissora ha de ser inferior a 180 kJ/m2 K (43 kcal/m2°C).

Tot seguit s’examinaran les particularitats en els seus diferents aspectes.

Col·locació. L’alçària mínima dels locals condicionats per aquest sistema és de 3,5
m. El contorn dels cables calefactors instal·lats al sostre ha de tenir una distància
mínima de 0,4 m respecte a les parets exteriors i de 0,2 m respecte a les parets
interiors.

Els eventuals punts de llum al sostre, entre ells els conjunts de llums si es poden
encastar, han de tenir al voltant un espai lliure de 0,1 m com a mínim.

Els elements col·locats al sostre han d’estar embeguts a la capa de recobriment
que, com a mínim, ha de tenir un gruix entre 15 mm i 20 mm, i s’ha d’aplicar en
sentit paral·lel als cables. Cal tenir molt cura que no es formin bosses d’aire en el
recobriment en contacte amb el cable.

Control. El termòstat de control de les condicions ambientals s’ha de situar
preferentment en una paret interior, a 1,5 m de terra i no ha d’estar exposat a
la radiació ni solar ni dels llums ni d’electrodomèstics entre d’altres, ni tampoc a
corrents d’aire procedents de portes, finestres o ventiladors.

El diferencial de temperatura del termòstat no ha de ser superior a 1,5 K. Si
la intensitat de corrent de l’element calefactor és superior al poder de tall del
termòstat o si es tracta d’un circuit trifàsic, el termòstat ha d’actuar sobre la bobina
d’un contactor de poder de tall suficient situat al quadre de distribució aigües avall
de l’interruptor automàtic.

En locals de grans dimensions, el projectista ha de justificar la col·locació de més
d’un termòstat mirant, en qualsevol cas, d’optimitzar el consum energètic.
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En la secció annexos del
web d’aquest mòdul

podeu consultar la
ITC-BT-47 completa.

3.3 Instal·lació de motors i eines portàtils (ITC-BT-47)

La instal·lació de motors i eines portàtils té unes característiques particulars que
cal tenir en compte a l’hora de dimensionar i fer el muntatge de la instal·lació.
Les instal·lacions de motors s’han de fer de conformitat amb el Reglament
electrotècnic de baixa tensió (REBT) i la norma UNE 20.460, a més de les
especificacions aplicables als emplaçaments i locals on s’instal·lin.

La perillositat dels motors es deu al seu moviment i a l’escalfament dels
bobinatges. Així doncs, els motors s’han d’instal·lar de manera que apropar-se a
les seves parts en moviment no sigui cap causa d’accident i no entrin en contacte
amb matèries fàcilment inflamables.

3.3.1 Dimensionament dels conductors per als motors

A l’hora de calcular les seccions mínimes que han de tenir els conductors de
connexió perquè no s’escalfin, cal tenir en compte les recomanacions següents
del Reglament:

• Si la instal·lació alimenta un sol motor, els conductors de connexió han
d’estar dimensionats per a una intensitat del 125% de la intensitat a plena
càrrega del motor.

• Als motors de rotor debanat, els conductors que connecten el rotor amb
el dispositiu d’arrencada -conductors secundaris- han d’estar dimensionats,
així mateix, per al 125% de la intensitat a plena càrrega del rotor.

• Si el motor és per a servei intermitent, els conductors secundaris poden
tenir una secció inferior segons el temps de funcionament continuat, però
en cap cas no han de tenir una secció inferior a la que correspon al 85% de
la intensitat a plena càrrega al rotor.

Exemple: càlcul de la intensitat cal tenir en compte per dimensionar el conductor
que alimentarà un motor de 4,5 kW.

La intensitat nominal del motor suposant un factor de potencia de 0,85 i alimentació trifàsica
serà:

I =
P√

3 · V · cosϕ
=

4500√
3 · 400 · 0, 85

= 7, 64 A

Finalment cal aplicar el coeficient que marca el Reglament:

7, 64 · 1, 25 = 9, 55 A

serà la intensitat mínima que el cable que alimenti aquest motor haurà de suportar.

• Els conductors de connexió que alimenten diversos motors han d’estar
dimensionats per a una intensitat no inferior a la suma del 125% de la
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intensitat a plena càrrega del motor de més potència, més la intensitat a
plena càrrega de tots els altres.

Exemple: càlcul de la intensitat que cal tenir en compte per dimensionar el conductor
que alimentarà un motor de 4,5 kW, un motor de 7 kW, i un motor de 3,5 kW.

La intensitat nominal del motor de 7 kW, que es el de més potència, suposant un factor de
potència de 0,85 i alimentació trifàsica serà:

I =
P√

3 · V · cosϕ
=

7000√
3 · 400 · 0, 85

= 11, 88 A

Cal aplicar el coeficient que ens marca el Reglament al motor de més potència:

11, 88 · 1, 25 = 14, 85 A

Per al motor de 4,5 kW:

I =
P√

3 · V · cosϕ
=

4500√
3 · 400 · 0, 85

= 7, 64 A

Per al motor de 3,5 kW:

I =
P√

3 · V · cosϕ
=

3500√
3 · 400 · 0, 85

= 5, 94 A

La intensitat total serà:

I = 14, 85 + 7, 64 + 5, 94 = 28, 43 A

serà la intensitat mínima que el cable que alimenti aquest motor haurà de suportar.

Una vegada conegut el valor de la intensitat, el càlcul de la secció del conductor
és com el de qualsevol altre tipus de línia.

Els conductors de connexió que alimenten motors i altres receptors han d’estar
previstos per a la intensitat total requerida pels receptors, més la requerida pels
motors, calculada com s’ha indicat abans.

3.3.2 Protecció contra sobreintensitats

Els motors han d’estar protegits contra curtcircuits i contra sobrecàrregues en totes
les fases, i aquesta última protecció ha ser de tal naturalesa que cobreixi, en els
motors trifàsics, el risc de la manca de tensió en una de les fases.

En el cas de motors amb engegador estrella-triangle, s’assegura la protecció
tant per a la connexió en estrella com en triangle. Les característiques dels
dispositius de protecció han d’estar d’acord amb les dels motors a protegir i amb
les condicions de servei previstes per a aquests, i s’han de seguir les indicacions
del fabricant.

Funcionament amb falta de fase. Entre les múltiples causes del funcionament
amb falta de fase d’un motor asíncron trifàsic cal esmentar, per exemple, el fet que
la línia d’alimentació tingui una fase interrompuda (funcionament amb falta d’una
fase d’alimentació), o que hi hagi la interrupció d’un debanament (funcionament
amb falta d’un debanament).
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Les conseqüències genèriques i més habituals poden ser un escalfament excessiu
del motor, el funcionament amb un fort brunzit i vibracions de tipus mecànic.

A continuació veureu de quina manera el funcionament amb falta de fase repercu-
teix en termes de potència i corrent sobre el motor amb els enrotllaments (també
anomenats debanaments) connectats en estrella i en triangle.

En un motor asíncron trifàsic, la relació entre els paràmetres de funcionament
nominals en les condicions normals de funcionament (alimentació trifàsica)
s’expressa mitjançant la fórmula següent:

Pe =
√
3 · Vn · Ie · cosϕ

Motor connectat en estrella. Analitzem les condicions d’un motor connectat
en estrella i funcionament o amb falta de debanament o amb falta de fase
d’alimentació (figura 3.3).

Figura 3.3. Funcionament amb només dues fases d’un motor
connectat en estrella

Anàlisi del funcionament sense una font d’alimentació

Si a causa d’una fallada en el motor hagués de funcionar amb falta de fase, la relació entre
els paràmetres de funcionament s’expressaria mitjançant aquesta fórmula:

P ∗
e = V ∗

n · I∗e · cosϕ∗

Amb la indicació “*” s’indiquen les magnituds elèctriques referents al funcionament amb
falta de fase.

En la hipòtesi que, tant en el funcionament normal com en l’anòmal, el motor hagi de
subministrar la mateixa potència, mantenint inalterada la tensió d’alimentació i el factor de
potència, és a dir, si es compleix que:

Vn = V ∗
n ; cosϕ = cosϕ∗

Aleshores, igualant les relacions de la potència trifàsica amb les tres fases i quan en falta
una de precedent, s’obté:

P ∗
e = Pe =

√
3 · Vn · Ie · cosϕ = V ∗

n · I∗e · cosϕ∗

I si ho simplifiquem una mica, s’obté:

√
3 · Ie = I∗e → I∗e = 1, 73 · Ie

De l’anàlisi de la fórmula obtinguda es dedueix que en el funcionament amb
falta de fase, quan es demana al motor la mateixa potència que subministra en el
funcionament trifàsic, el corrent Ie que absorbeix el motor resulta ser

√
3 vegades

el corrent Ie sol·licitat en el funcionament normal.
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Per tant, un motor en el funcionament amb falta de fase hauria d’absorbir un
corrent que seria un 73% més gran que la intensitat nominal en el funcionament
trifàsic per subministrar la mateixa potència. És a dir, hauria de treballar en
condicions de sobrecàrrega que resultarien crítiques pel que fa al reescalfament
i, en general, en relació amb la vida elèctrica del mateix motor.

De fet, la presència de la protecció tèrmica impedeix el funcionament amb corrents
tan elevats. La protecció tèrmica està regulada com a llindar de disparament sobre
la intensitat nominal del motor. Aquesta protecció intervé per salvaguardar el
motor dels efectes deguts a un corrent absorbit superior al llindar ajustat.

Anàlisi de la potència subministrada en el cas de funcionament amb falta de fase

Suposant ara que en les dues condicions de funcionament –alimentació normal en trifàsic i
alimentació amb falta de fase– el motor absorbeixi el mateix valor de corrent, i es mantinguin
inalterats la tensió d’alimentació i el factor de potència, quina relació hi ha entre la potència
subministrable en els dos casos? D’entrada, la fórmula

Pe√
3 · Vn · cosϕ

=
P

V ∗ · cosϕ∗

la qual simplificant-la dóna:

Pe√
3
= P ∗ → P ∗ = 0, 58 · Pe

És a dir, amb falta de fase i amb absorció del corrent nominal, el motor subministra una
potència, el valor de la qual es redueix a un 42% del valor de la potència nominal en
trifàsic.

Al motor amb enrotllaments connectats en estrella, el corrent associat als enrot-
llaments del motor és el mateix que l’associat a la protecció tèrmica en qualsevol
condició de funcionament.

Així doncs, el relé de sobrecàrrega protegeix el motor d’una absorció superior
respecte de la intensitat nominal en les dues modalitats de funcionament conside-
rades.

En aquest cas, si durant el funcionament normal es verifiqués la pèrdua d’una fase
en la línia d’alimentació o la pèrdua d’un enrotllament, el motor trifàsic passaria
a funcionar en monofàsic, ja que un únic corrent recorreria els enrotllaments (no
hi ha diferència de valor ni de fase).

Per tant, en el funcionament genèric amb falta de fase, el parell motor es redueix
i, si el parell resistència es manté constant, s’obté una reducció de la velocitat del
motor. Això comporta un augment del lliscament amb l’increment consegüent del
corrent absorbit, el qual provoca un escalfament del motor molt perjudicial.

Cal assenyalar que, d’acord amb el principi de funcionament del camp magnètic
giratori, en el funcionament monofàsic d’un motor asíncron trifàsic no hi ha un
parell d’arrencada, per la qual cosa resulta impossible arrencar el motor amb falta
de fase.

Si, en canvi, es posa el motor en rotació mitjançant el recurs a qualsevol artifici,
el motor s’hauria de posar a girar en el mateix sentit imposat per l’acció externa,
i funcionar amb els límits i els problemes exposats anteriorment.
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Motor connectat en triangle (figura 3.4). En el funcionament normal en trifàsic
el motor absorbeix en línia la intensitat nominal, la qual cosa significa que en els
tres enrotllaments connectats en triangle circula un corrent igual a:

Iw1 = Iw2 = Iw3 = Iw =
Ie√
3

Figura 3.4. Connexió en triangle: funcionament normal i amb falta de fase
d’alimentació

Anàlisi del cas de funcionament amb falta de fase d’alimentació

Com podem veure en la figura 3.4, quan falta l’alimentació en una de les fases tenim que
el corrent que arriba al motor es divideix en dos, un passa per una sola fase i l’altre per les
altres dues fases. Si calculem la relació dels corrents per a les dues fases que es queden
en sèrie:

Iw1

I∗w1

=
Iw2

I∗w2

= 0, 578

Per a la fase que es queda en paral·lel amb les altres:

Iw3

I∗w3

= 1, 153

En el funcionament trifàsic normal el motor absorbeix el corrent de línia i el corrent en
els enrotllaments, per tant, de les relacions anteriors es dedueix com en el funcionament
amb falta de fase d’alimentació, encara que el corrent sigui absorbit en línia, un dels
enrotllaments (en l’exemple, el debanament 3) absorbeix prop del 15% més respecte del
funcionament normal.

L’anàlisi del funcionament amb falta d’una fase d’alimentació porta a la conclusió
que el relé de sobrecàrrega no intervé perquè es veu afectat pel corrent nominal,
encara que en realitat un enrotllament és sobrecarregat (15% més respecte al
funcionament normal) sense que la protecció tèrmica ho adverteixi. Per tant, el
motor podria no estar protegit adequadament.

Amb la connexió en triangle i falta de tensió d’alimentació en una fase el
relé de sobrecàrrega no intervé.

En el cas del motor connectat en triangle i funcionament amb falta de debanament,
cal considerar l’esquema de la figura 3.5.
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Figura 3.5. Falta de debanament en connexió en
triangle

Anàlisi del funcionament amb falta de debanament en connexió en triangle

La potència en el cas del motor connectat en triangle i funcionament amb falta de
debanament és:

P ∗ = 2 · V ∗ · I∗e · cosϕ∗

Suposant que el motor hagi de subministrar la mateixa potència, mantenint inalterada la
tensió d’alimentació i el factor de potència:

P ∗
e = Pe =

√
3 · Vn · Ie · cosϕ = 2 · V ∗

n · I∗e · cosϕ∗

i simplificant-ho:

√
3 · Ie = 2 · I∗e → I∗e =

√
3

2
· Ie → I∗e = 0, 866 · Ie

Aquest és el corrent que absorbeix el motor i que recorre l’únic enrotllament en el
funcionament amb falta d’un debanament, i també és el corrent relatiu a la protecció
tèrmica.

D’aquesta anàlisi s’extreu que en aquest funcionament anòmal el corrent que travessa el
enrotllament del motor, el qual resulta ser inferior al corrent màxim admès al enrotllament
en condicions de funcionament normal, a més a més sense que la protecció tèrmica
intervingui, és un corrent inferior al nominal del motor en el seu funcionament normal.

Les condicions de funcionament reals es caracteritzen per l’aparició d’harmònics
que generen camps magnètics giratoris parasitaris directes o inversos que influei-
xen en el rendiment, la velocitat de rotació i la potència disponible. Per això, la
situació de funcionament real no es presta a una explicació lineal i simple com
s’ha exposat anteriorment, encara que igualment resulta vàlida per indicar quins
són els corrents que afecten el motor i per entendre que el funcionament amb falta
de fase genera conseqüències que porten el motor a patir danys.

3.3.3 Protecció dels motors contra la falta de tensió

Els motors han d’estar protegits contra la falta de tensió per un dispositiu de
tall automàtic de l’alimentació, quan l’arrencada espontània del motor, com a
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Aproximadament 0,75 kW
són un cavall.

En la placa d’un motor...

...s’indiquen les característiques
del motor com, per exemple, la

relació de corrent entre el
període d’arrencada i el de

marxa normal que correspon a la
seva plena càrrega.

conseqüència del restabliment de la tensió, pugui provocar accidents o perjudicar
el motor, tal com estableix la norma UNE 20.460-4-45.

Aquest dispositiu pot formar part del sistema de protecció contra les sobrecàrre-
gues o del dispositiu d’arrencada, i pot protegir més d’un motor si es dóna una de
les circumstàncies següents:

• Els motors a protegir estan instal·lats en un mateix local i la suma de
potències absorbides no és superior a 10 kW.

• Els motors a protegir estan instal·lats en un mateix local i cada un queda
automàticament en l’estat inicial d’arrencada després d’una falta de tensió.

No s’exigeix el dispositiu de protecció contra la falta de tensió quan el motor
arrenca automàticament en condicions preestablertes, si bé ha de quedar exclosa
la possibilitat d’un accident en cas d’arrencada espontània.

Un cas especial

Si el motor hagués de portar dispositius limitadors de la potència absorbida en l’arrencada,
és obligatori que els dispositius d’arrencada tornin automàticament a la posició inicial en
originar una falta de tensió i parada del motor, atès que aleshores passen a formar part de
l’excepció anterior.

3.3.4 Sobreintensitats d’arrencada

Els motors han de tenir limitada la intensitat absorbida en l’arrencada, quan es
poden produir efectes que perjudiquin la instal·lació o ocasionin pertorbacions
inacceptables en el funcionament d’altres receptors o instal·lacions.

Quan els motors han de ser alimentats per una xarxa de distribució pública, la seva
utilització ha de tenir la conformitat de l’empresa distribuïdora quan es tracti de:

• Motors de gran inèrcia

• Motors d’arrencada lenta en càrrega

• Motors d’arrencada o augments de càrrega repetida o freqüent

• Motors per a frenada

• Motors amb inversió de marxa

En general, els motors de potència superior a 0,75 kW han d’estar proveïts de
reòstats d’arrencada o dispositius equivalents que no permetin que la relació de
corrent entre el període d’arrencada i el de marxa normal que correspongui a la
seva plena càrrega en el motor sigui superior a l’assenyalada en la taula 3.3 per a
motors a corrents continus i alterns.
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Taula 3.3. Constant màxima de proporcionalitat entre la intensitat del corrent d’arrencada i la de plena
càrrega d’un motor en corrent continu i altern

Motors de corrent continu (CC)

Potència nominal del motor Constant màxima de proporcionalitat entre la
intensitat del corrent d’arrencada i la de plena

càrrega

De 0,75 kW a 1,5 kW 2,5

De 1,5 kW a 5,0 kW 2,0

De més de 5,0 kW 1,5

Motors de corrent altern (CA)

Potència nominal del motor Constant màxima de proporcionalitat entre la
intensitat del corrent d’arrencada i la de plena

càrrega

De 0,75 kW a 1,5 kW 4,5

De 1,5 kW a 5,0 kW 3,0

De 5,0 kW a 15,0 kW 2,0

De més de 15,0 kW 1,5

En els motors d’ascensors, grues i aparells d’elevació en general, tant de corrent continu com d’altern, es computa com a intensitat

normal a plena càrrega, als efectes de les constants assenyalades en aquesta taula, la necessària per elevar les càrregues fixades

com a normals a la velocitat de règim un cop passat el període d’arrencada, multiplicada pel coeficient d’1,3.

Casos particulars

Tanmateix, en casos particulars, les empreses poden prescindir de les limitacions
imposades si els corrents d’arrencada no pertorben el funcionament de les seves xarxes
de distribució.

3.3.5 Tipus d’arrancada dels motors d’inducció amb rotor
curtcircuitat

Els motors de rotor en gàbia són els més utilitzats tant en el món domèstic com
en el món industrial per la facilitat de construcció i manteniment. Un dels pocs
inconvenients d’aquests motors és que en engegar-los es consumeix molt corrent
per passar de la posició d’aturat a la velocitat nominal. Cal però examinar els
diferents tipus d’arrencada.

Arrancada directa. Quan un motor té arrancada directa circula un corrent de
pic instantani inicial molt elevat (rush) i desprès d’aquest pic es manté un corrent
d’arrancada (Ian. Quan el temps d’arrancada és molt llarg s’anomena arrancada
pesada. El corrent de pic inicial(de molt poca durada) té un valor màxim de
Is = 2 ·

√
2 · Ian.

És a dir, té un valor màxim d’aproximadament tres vegades el corrent d’arrancada,
que ja és diverses vegades superior al nominal. El corrent de pic és pràcticament
un curtcircuit però que dura molt poca estona. És per això que moltes vegades en
el moment de connexió d’un motor es dispara l’interruptor magnetotèrmic que el
protegeix, i perquè això no passi els magnetotèrmics han de ser de corba D.

Cal protegir els motors amb magnetotèrmics de corba D.

Els magnetotèrmics de
corba D...

...són més lents a l’hora de
disparar-se en cas de curtcircuit,
és a dir, no es disparen enfront
dels elevadíssims corrents de pic
de l’arrancada d’un motor.
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El corrent d’arrancada és entre quatre i vuit vegades el corrent nominal, i en
casos excepcionals pot arribar a ser tretze vegades el corrent nominal.

La durada d’aquest corrent en condicions normals és de deu segons, si dura més
de deu segons es considera una arrancada pesada i cal controlar l’escalfament del
rotor.

No podem saber de manera exacta el corrent d’arrancada del motor perquè no sols
depèn de factors elèctrics, sinó també de factors mecànics, del parell motor que
hagi de fer per posar-se en moviment i arribar a la velocitat nominal.

Cal tenir en compte que, en motors on s’inverteix el sentit del gir, els pics de
corrent inicial encara poden ser més alts.

Evidentment, l’arrancada directa no es pot utilitzar en motors grossos perquè els
corrents de pic inicials i d’arrancada són tan elevats que causen problemes a la
resta de la instal·lació. Per aquesta raó el REBT obliga a posar altres sistemes
d’arrancada que redueixin el corrent en l’engegada del motor.

Connexió en estrella-triangle. En tots el sistemes d’arrancada en els quals es
redueix la tensió al motor, també reduïm el parell de força. La reducció de la força
en l’arrancada és el quadrat de la reducció de la tensió, mentre que la reducció
de corrent és lineal. És a dir, si reduïm dues vegades la tensió d’alimentació, el
corrent es redueix dues vegades, mentre que el parell de força del motor es reduïx
2 × 2, és a dir, quatre vegades.

En l’arrancada estrella-triangle dels motors trifàsics asíncrons, la
intensitat d’arrancada es redueix en un terç del valor que tindria en cas d’una
arrancada directa.

Aquest valor és el resultat de la reducció lineal de la tensió i del corrent de fase en
un factor 1/

√
3.

Aquest tipus d’engegada només es pot utilitzar en motors que tinguin una tensió
assignada en connexió en triangle igual a la tensió de la xarxa, a més a més, els
extrems de totes les bobines de fase han de ser a la caixa de borns.

La reducció en un valor equivalent a l’arrel quadrada de tres de la tensió aplicada
fa que el parell motor es redueixi fins a un terç del valor que tindria mitjançant
l’arrancada directa. Amb aquesta arrancada es garanteix una acceleració suau de
la màquina accionada que no està sotmesa a esforços sobtats que redueixen la vida
útil de qualsevol màquina.

L’arrancada en estrella-triangle només es pot usar quan el parell resistent aplicat
al motor no és gaire elevat, de vegades, l’engegada en estrella-triangle no es pot
utilitzar o s’utilitza incorrectament.

Quan en l’arrancada (posició en estrella) el parell resistent és tan elevat que no
permet arribar com a mínim al 90% de la velocitat del motor, i passa a triangle,
està utilitzant incorrectament l’arrancada estrella-triangle.
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Arrancada mitjançant resistències. El corrent d’arrancada del motor origina
una caiguda de tensió a les resistències, és d’aquesta manera com el motor té
un corrent reduït. La reducció del corrent és directament proporcional a la
reducció de tensió. Normalment si l’arrancada es completa en una sola etapa,
les resistències es calculen perquè el corrent d’arrencada sigui tres vegades més
petit que el nominal. En arrancades de dues etapes es pot utilitzar una limitació
del corrent d’arrancada d’entre 1,5 i 2 vegades el corrent assignat del motor, tot i
que en aquest cas el parell d’arrancada és molt baix.

Arrancada amb autotransformadors. El motor es connecta durant l’arrancada
a la sortida d’un autotransformador. En general, la tensió es un 70% de la nominal,
i el corrent i el parell d’arrancada es redueixen un 49% respecte als valors que es
produirien si el motor arranqués amb connexió directa. Un avantatge és que la
connexió al motor es fa mitjançant tres conductors, mentre que en la connexió en
estrella-triangle fan falta sis conductors.

Engegadors estàtics. L’arrancada ideal dels motors és aquella en què la intensitat
agafa el valor just per arrancar el motor. Perquè el motor arranqui i es posi a la
velocitat nominal cal que venci el parell resistent. Així doncs, és el parell resistent
el que obliga a tenir més o menys intensitat d’engegada. Cada motor i cada càrrega
necessita un tipus d’arrancada, i d’una durada determinada, una arrancada suau.

Els engegadors estàtics (electrònics) permeten una arrancada suau d’un motor
asíncron de rotor en curtcircuit (gàbia). Augmenta progressivament la tensió des
dels 0 V fins la tensió nominal, és a dir, regula la tensió durant el temps que es vol
que duri l’arrancada.

Quan el motor necessiti un gran parell d’arrancada, els engegadors estàtics (figura
3.6) són la solució. Abans s’aconseguia amb resistències estatòriques perfecta-
ment calibrades per al tipus de motor i càrrega, o mitjançant autotransformadors
regulats manualment.

Entre els avantatges dels engegadors estàtics cal assenyalar els següents:

• Limitació de la intensitat d’arrancada controlant la tensió aplicada reduint
consum energètic i escalfaments que deterioren el motor.

• Control de la tensió subministrada al motor durant l’engegada i la parada, la
qual cosa dóna més seguretat mecànica en la màquina que acciona el motor.

• Es poden ajustar a voluntat els paràmetres de rampa d’arrancada, parada i
parell d’arrancada.

• Amb tot s’aconsegueix una reducció important del corrent en l’engegada,
disminueixen les reparacions i s’allarga la vida del motor i de les ins-
tal·lacions.

Els engegadors estàtics (figura 3.6), però, també tenen alguns petits inconvenients.
Els corrents elèctrics que surten dels engegadors estàtics, en no ser ones sinu-
soïdals pures, generen harmònics. Els harmònics generen escalfaments, sorolls
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i vibracions a les màquines. Pel que fa als desavantatges més rellevants dels
engegadors estàtics, cal esmentar:

• Pèrdues al motor pels harmònics. Els corrents elèctrics que surten dels
engegadors estàtics, en no ser ones sinusoïdals pures, generen harmònics,
i els harmònics generen escalfaments, sorolls i vibracions a les màquines.

• Com que el valor de la tensió d’alimentació durant l’arrancada augmenta
més a poc a poc, l’estator i el rotor s’escalfen més que amb una arrancada
més ràpida.

• Els condensadors per millorar el factor de potència mai no poden estar
situats després de l’engegador, sempre han d’estar situats abans (és a dir,
aigües amunt).

Figura 3.6. Engegador estàtic

Els engegadors estàtics cada vegada s’empren més en raó del seu cost econòmic, el
qual equival a tres vegades el cost d’un contactor. El cost d’un engegador estrella-
triangle amb tres contactors pot ser igual o superior al cost d’un engegador estàtic.
Però amb l’engegador estàtic tenim moltes més possibilitats que es produeixi:

• Rampa d’acceleració (tensió aplicada en funció del temps)

• Control de la intensitat en l’arrancada

• Millora del factor de potència

• Visualització dels paràmetres

• Regulació del parell

• Regulació de la parada
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3.3.6 Instal·lació de reòstats i resistències

Els reòstats d’arrencada i regulació de velocitat i les resistències addicionals dels
motors s’han de col·locar de manera que estiguin separats dels murs uns 5 cm com
a mínim.

La disposició d’aquest tipus de reòstats i aquesta classe de resistències ha de ser tal
que no puguin causar deterioraments com a conseqüència de la radiació tèrmica
o per l’acumulació de pols, tant en servei normal com en cas d’avaria.

Cal unir-los de manera que no puguin cremar les parts combustibles de l’edifici ni
altres objectes combustibles i, si això no fos possible, els elements combustibles
han de dur un revestiment ignífug.

Els reòstats i les resistències s’han de poder separar de la instal·lació per mitjà
de dispositius de tall omnipolar, els quals poden ser els interruptors generals del
receptor corresponent.

3.3.7 Eines portàtils

Les eines portàtils utilitzades en obres de construcció d’edificis, pedreres i, en
general, a l’exterior, han de ser de classe 2 o de classe 3.

Les eines de classe 1 es poden utilitzar en els emplaçaments esmentats, i, en aquest
cas, es poden alimentar per mitjà d’un transformador de separació de circuits.

Quan aquestes eines s’utilitzen en obres o emplaçaments molt conductors, com ara
en treballs de formigonatge, a l’interior de calderes o de canonades metàl·liques,
o altres d’anàlegs, les eines portàtils a mà han de ser de classe 3.

3.4 Transformadors i rectificadors (ITC-BT-48)

En realitat, el transformador no és un receptor normal. El consum elèctric del
transformador es mínim. El transformador és un mitjà de pas del corrent elèctric
o, amb altres paraules, és una font d’alimentació.

Els transformadors tenen unes peculiaritats que fan que calgui tenir en compte
unes consideracions especials pel que fa a la instal·lació. Per exemple, igual que
els motors tenen un corrent d’engegada molt elevat, és a dir, en el moment en què
es tanca l’interruptor i el transformador es connecta a xarxa tenim com un petit
curtcircuit que dura uns mil·lisegons, sense arribar a ser perillós però, en canvi, fa
disparar les proteccions o crea pertorbacions a la resta de la instal·lació.

En la secció “Annexos”
del web d’aquest mòdul
podeu consultar la
ITC-BT-48 completa.
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El consum que tenen els transformadors són les pèrdues d’energia en forma de
calor, és a dir, generen calor, per la qual cosa ens assegurarem que disposin de
ventilació suficient per a la seva refrigeració correcta.

Com a totes les instal·lacions cal tenir en compte les especificacions aplicables als
locals (o emplaçaments) on s’hagin d’instal·lar.

Les connexions dels transformadors s’han de fer amb els elements de connexió
adequats als materials a unir, és a dir, en el cas de bobinats d’alumini, amb peces
de connexió bimetàl·liques.

3.4.1 Transformadors i autotransformadors

Cal que els transformadors que puguin estar a l’abast de persones no especialitza-
des estiguin construïts o situats de manera que els borns de connexió, bobinatges
i elements sota tensió, si aquesta és superior a 50 V, siguin inaccessibles.

Els transformadors en instal·lació fixa no s’han de muntar directament sobre parts
combustibles d’un edifici, i quan sigui necessari instal·lar-los en proximitat a
aquestes parts, cal utilitzar pantalles incombustibles com a element de separació.

La separació entre els transformadors i aquestes pantalles incombustibles ha de
ser d’1 cm quan la potència del transformador és inferior o igual a 3.000 VA.
Aquesta distància augmentarà de manera directament proporcional a com ho faci
la potència quan aquesta sigui gran. Els transformadors en instal·lació fixa, quan
la seva potència no supera els 3.000 VA, han d’anar proveïts d’un limitador de
temperatura apropiat, i es poden muntar directament sobre parts combustibles.

L’ús d’autotransformadors no és admissible si els dos circuits connectats a aquests
no tenen un aïllament previst per a la tensió més gran.

En la connexió d’un autotransformador a una font d’alimentació amb conductor
neutre, el born de l’extrem de l’atropellament comú al primari i al secundari,
s’unirà al conductor neutre.

3.4.2 Reactàncies i rectificadors

La instal·lació de reactàncies i rectificadors ha de respondre als mateixos requisits
generals que els assenyalats en el cas dels transformadors. En relació amb els
rectificadors, però, a més a més caldrà tenir en compte:

• Quan els rectificadors no s’oposen, per si mateixos, al pas accidental del
corrent altern al circuit que alimenten en corrent continu o al retorn d’aquest
al circuit de corrent altern, s’han d’instal·lar associats a un dispositiu
adequat que impedeixi aquesta eventualitat.
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• Les canalitzacions corresponents als corrents de diferent naturalesa (continu
o altern), han de ser diferents i estar convenientment senyalitzades o
separades entre elles.

• Els circuits corresponents al corrent continu s’han d’instal·lar seguint les
prescripcions que corresponguin a la seva tensió assignada.

3.4.3 Condensadors

Els condensadors que no porten alguna indicació de temperatura màxima admis-
sible no es poden utilitzar en llocs on la temperatura ambient és de 50 °C o més
alta.

Si la càrrega residual dels condensadors pot posar en perill les persones, han de
portar un dispositiu automàtic de descàrrega o s’ha de col·locar una inscripció que
adverteixi d’aquest perill. Els condensadors amb dielèctric líquid combustible han
de complir els mateixos requisits que els reòstats i reactàncies.

Els condensadors han d’estar protegits adequadament, per suportar sobreintensi-
tats superiors a 1,3 vegades el corrent normal a la tensió nominal de la xarxa, sense
harmònics.

Els aparells de comandament i protecció dels condensadors han de suportar, en
règim permanent, d’1,5 a 1,8 vegades la intensitat nominal assignada del conden-
sador per tenir en compte els harmònics i les toleràncies sobre les capacitats.

3.5 Protecció i manteniment dels transformadors

Tot transformador ha d’estar protegit per un dispositiu de tall per sobreintensitat
o un altre sistema equivalent. Aquest dispositiu ha d’estar d’acord amb les
característiques que figuren en la placa del transformador i amb la utilització
d’aquest transformador.

En el moment d’engegada del transformador, igual que passa en els motors,
tenen un corrent d’arrancada molt elevat, quasi deu vegades superior al corrent
normal. Si poseu una protecció magnetotèrmica normal (corba C), aquesta es
dispararà quan engegueu el transformador. El que no hem de fer mai es posar un
magnetotèrmic d’una intensitat molt superior a la nominal del transformador. Heu
de posar un interruptor magnetotèrmic de corba D.

Corbes de les proteccions magnetotèrmiques

• Corba B. Dispara entre tres i cinc vegades la intensitat nominal. La corba B és poc utilitzada,
s’utilitza per a conductors molt llargs, que tenen la càrrega molt lluny i en què els corrents de
curtcircuit són molt baixos per a la resistència d’una línia tan llarga.

UNE-EN 60831-1

Per a la utilització de
condensadors per sobre dels
2.000 m d’altitud sobre el nivell
del mar, s’han de prendre
precaucions d’acord amb el
fabricant, segons especifica la
norma UNE-EN 60831-1.
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• Corba C. Dispara entre cinc i deu vegades la intensitat nominal. La corba C és la normal i es
fa servir en qualsevol instal·lació domèstica.

• Corba D. Dispara entre deu i vint vegades la intensitat nominal. La corba D s’utilitza per a
aparells com transformadors i motors, que tenen un corrent d’arrancada molt elevat.

El consum elèctric del transformador són pèrdues que es transformen en calor.
El millor manteniment que es pot fer d’un transformador consisteix a fer-lo estar
refrigerat i mesurar la temperatura per detectar possibles mal funcionaments que
puguin acabar en una avaria greu.

Està normalitzat que els transformadors treballen de manera permanent a una
altitud inferior a 1.000 m i l’escalfament mitjà no ha de superar 65 °C a una
temperatura ambient màxima de 40 °C.

La refrigeració dels transformadors es produeix de diferents maneres segons el
tipus de construcció. Els transformadors de petita potència es refrigeren amb l’ex-
pulsió de l’aire directament a l’atmosfera. Si la refrigeració natural no és suficient,
es pot afegir un ventilador. El manteniment d’aquest ventilador és fonamental per
al bon funcionament del transformador. El normal en transformadors grossos és
que estiguin a dintre d’una caixa i aquesta caixa tingui un ventilador.

El que també podem fer és mesurar la temperatura del transformador. Podem
mesurar la temperatura interna del transformador:

• Termòmetre al nucli. Cal que el termòmetre estigui en contacte amb el
metall del nucli.

• Variació de la resistència del bobinatge. Consisteix a mesurar les resistèn-
cies en gelat i desprès de quatre o cinc hores de funcionament.

• Termòmetre intern. Consisteix a introduir, durant la construcció del transfor-
mador, uns sensors de temperatura, desprès aquests sensors de temperatura
es connecten a sistemes de visualització, d’alarma, de desconnexió.

Una vegada es detecta que el transformador s’escalfa, heu de buscar-ne la causa:
molta càrrega, baixa refrigeració, defecte intern. I, una vegada coneguda la causa,
ja podeu trobar una solució.



Documentació tècnica de les
instal·lacions elèctriques
especials
Adolf Maria Iglesias Estradé, Carles Revert Boix

Instal·lacions elèctriques especials





Instal·lacions elèctriques especials Documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques especials

Índex

Introducció 5

Resultats d’aprenentatge 7

1 Memòria tècnica de disseny d’instal·lacions especials 9
1.1 Execució i tramitació de les instal·lacions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2 Requisits específics per a la tramitació de les instal·lacions elèctriques especials . . . . . . . . 10

1.2.1 Verificacions que cal fer en les instal·lacions especials . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2.2 Instal·lacions especials que seran objecte d’una inspecció inicial . . . . . . . . . . . . 11

1.3 Organismes competents de la Generalitat de Catalunya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.4 Documentació tècnica d’una instal·lació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.4.1 Instal·lacions especials que requereixen una memòria tècnica de disseny . . . . . . . . 13
1.5 La memòria tècnica de disseny (MTD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.6 Impresos obligatoris per tramitar una instal·lació elèctrica que requereixi MTD . . . . . . . . 15

1.6.1 Declaració responsable per a la posada en servei, la modificació, el canvi de titular o la
baixa d’una instal·lació de seguretat industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1.6.2 Esquema unifilar. Model ELEC2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.6.3 Memòria tècnica. Model ELEC3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.6.4 Reglaments de seguretat i el model ELEC5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.6.5 Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1.6.6 Manual d’usuari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2 Exemples de memòries tècniques de disseny de les instal·lacions especials 35
2.1 Programari i documents oficials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.2 Croquis provisional d’obres (P < 50 kW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.3 Metodologia per emplenar el model ELEC-3 (memòria tècnica) . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2.3.1 MTD. Part 1: potències i intensitats de cada línia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.3.2 MTD. Part 2: seccions dels cables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.3.3 Part 3: caigudes de tensió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.3.4 MTD. Part 4: propietats de la instal·lació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.3.5 MTD. Part 5: esquema unifilar i proteccions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.3.6 El terra i l’aïllament de la instal·lació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.3.7 ELEC-5 Instal·lacions subjectes a reglaments específics . . . . . . . . . . . . . . . . 51

2.4 Indústria general (P < 20 kW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
2.4.1 Previsió de càrregues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2.4.2 Les seccions dels cables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2.4.3 Caigudes de tensió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
2.4.4 Propietats de la instal·lació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2.4.5 Proteccions i esquema unifilar de la instal·lació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2.4.6 Terra i aïllament de la instal·lació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2.4.7 Els altres documents ELEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61





Instal·lacions elèctriques especials 5 Documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques especials

Introducció

Per poder donar una instal·lació elèctrica per acabada cal seguir una sèrie de
processos administratius que permeten posar en servei la instal·lació amb totes
les garanties necessàries tant des del punt de vista de la seguretat elèctrica, com
des del punt de vista de la fiabilitat i la qualitat en el muntatge.

Les instal·lacions elèctriques especials sostenen unes particularitats tècniques
molt específiques que les converteixen en especialment sensibles a l’entorn o
a les característiques d’ús. L’aplicació dels requeriments particulars de les
instal·lacions en funció de les seves condicions ambientals o d’ús és responsabilitat
de l’instal·lador autoritzat o del tècnic col·legiat que dirigeix l’obra.

La capacitació del personal autoritzat és àmpliament contrastada i avaluada en el
procés d’obtenció de la certificació necessària per muntar i fer les instal·lacions
electrotècniques en baixa tensió. Això no obstant, els riscos tant personals com
materials associats a una mala interpretació de les condicions d’una instal·lació
elèctrica especial o les conseqüències d’una mala praxi en el muntatge són
enormes i no és admissible deixar-los sense un cert control de l’Administració. Cal
establir un procediment que garanteixi l’adaptació de les instal·lacions elèctriques
especials als requeriments que estableix el Reglament electrotècnic de baixa tensió
(REBT). Aquest procediment ha d’implicar obligatòriament agents externs que
inspeccionin les instal·lacions i en comprovin l’execució correcta. Aquests agents
externs són els responsables de verificar la realització correcta de la instal·lació i
d’aprovar-ne la posada en servei posterior .

El Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT) és un text normatiu d’àmbit
estatal. En l’ordenació territorial actual, algunes de les competències pròpies
de l’Estat són transferides a les autonomies i, en conseqüència, l’organització
administrativa de determinats aspectes públics varia en funció de la zona geo-
gràfica dins la península Ibèrica. A Catalunya, l’administració autonòmica rau
en mans de la Generalitat de Catalunya, la qual és competent en termes de
distribució d’energia elèctrica en baixa tensió. Per tant, el REBT també cedeix
a les administracions autonòmiques la potestat de control i d’inspecció de les
instal·lacions elèctriques. I, d’aquesta manera, és la Generalitat de Catalunya
la que ha d’actuar com a agent extern en les tasques de comprovació prèvies a
l’autorització de la posada en servei d’una instal·lació. El procediment global que
s’ha de seguir, però, està determinat pel REBT i és comú a totes les administracions
autonòmiques.

Dins del procediment que estableix el Reglament hi ha una documentació obligada
que cal entregar a les administracions competents per sol·licitar l’autorització
d’una instal·lació. Atès que l’objectiu final d’aquests tràmits administratius és
assegurar que s’han complert tots els requisits tècnics previstos en les instruccions
tècniques complementàries, el document central de tot el procediment adminis-
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tratiu han de ser uns fulls en els quals es detallaran totes les característiques
elèctriques i de titularitat de la instal·lació. Es tracta de la memòria tècnica de
disseny (MTD), en la qual es reuneixen totes les dades necessàries per establir la
viabilitat i la fiabilitat de la instal·lació.

En la unitat “Documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques especials”
es mostra quins són els processos necessaris perquè una instal·lació elèctrica
pugui entrar en servei i com cal tramitar-los davant l’Administració. També es
mostra com s’emplenen les memòries tècniques de disseny corresponents a les
instal·lacions elèctriques en locals especials o d’ús especial, els càlculs que cal fer
i la distribució adequada de la informació.

L’apartat “Memòria tècnica de disseny d’instal·lacions elèctriques especials” se
centra en els continguts dels diferents documents que conformen l’MTD. Hi
ha diferents documents que corresponen a diferents models que es troben a
disposició de les empreses instal·ladores per mitjà dels organismes competents
de l’administració autonòmica. Cada model té una finalitat diferent i en aquest
apartat els aprendreu a identificar i a emplenar, aprendreu quina és la informació
que cal aportar i de quina manera l’obtindreu, i els passos que cal seguir per a la
tramitació administrativa de la instal·lació un cop redactada tota la documentació.

L’apartat “Procediment d’elaboració de la memòria tècnica de disseny d’ins-
tal·lacions elèctriques especials” és més pràctic i se centra a mostrar amb detall
tots els passos necessaris per a l’elaboració de la memòria tècnica de disseny. Per
fer-ho es prendran com a exemple dos tipus diferents d’instal·lacions elèctriques
especials: una instal·lació provisional d’obra i una instal·lació d’indústria general.
En cada cas es faran tots els càlculs necessaris en funció de les característiques
tècniques exposades i, un cop s’hagin obtingut les dades, s’aplicaran a la docu-
mentació tècnica concreta en què es requereix la informació.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne:

1. Fa la memòria tècnica de disseny (MTD) d’una instal·lació elèctrica la qual,
en part o en la seva totalitat, és de característiques especials, atenent al
REBT.

• Identifica el tipus d’instal·lació, atenent a l’ús a què es destina, les
característiques de l’emplaçament i la potència.

• Confecciona una petita memòria descriptiva de la instal·lació.

• Determina la previsió de càrregues d’acord amb el que prescriu el
REBT i els requeriments del client.

• Calcula els paràmetres necessaris per dimensionar la instal·lació.

• Determina les característiques de la instal·lació de posada a terra.

• Determina els sistemes d’instal·lació a utilitzar.

• Selecciona, per mitjà de catàlegs comercials, els materials, equips
i dispositius que configuren la instal·lació, a partir dels càlculs fets,
l’aplicació de la normativa i reglamentació vigents i els requeriments
del client.

• Dibuixa els croquis o plànols i els esquemes necessaris, utilitzant
simbologia normalitzada i reflectint tota la informació necessària.

• Emplena els impresos normalitzats requerits.

• Utilitza eines informàtiques de suport per a la confecció dels docu-
ments de la memòria tècnica de disseny (MTD).

• Elabora les instruccions generals per a un ús correcte de la instal·lació
i el seu manteniment.

• Confecciona el pressupost de la instal·lació.

• Mostra iniciativa i autonomia.
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1. Memòria tècnica de disseny d’instal·lacions especials

Els requisits que cal aplicar en les instal·lacions elèctriques especials són molt
nombrosos i presenten característiques força diverses. Les prescripcions que
estableixen les diferents instruccions tècniques són mesures necessàries per a un
funcionament correcte del servei, però també són uns elements de seguretat i de
prevenció dels riscos elèctrics associats a la instal·lació.

Per aquesta raó i a fi d’assegurar que es compleixen totes les condicions que
estableix el Reglament electrotècnic i poder donar garanties del seu funcionament
correcte, l’Administració necessita poder disposar de totes les dades en les quals
s’ha basat la instal·lació per atorgar el vistiplau, i autoritzar-ne la posada en marxa.

1.1 Execució i tramitació de les instal·lacions

Per tramitar davant de l’Administració les instal·lacions elèctriques de
qualsevol tipus i, en conseqüència, també les instal·lacions especials, i
d’aquesta manera poder entrar legalment en servei cal complir els requisits
que a aquest efecte prescriu la instrucció ITC-BT-04.

Els requisits específics depenen del tipus d’instal·lació i de les seves característi-
ques. Hi ha, però, un procediment que és comú per a totes les instal·lacions.

La figura 1.1 mostra de manera sintètica quins són els passos que cal seguir
per obtenir l’autorització administrativa per a la posada en funcionament d’una
instal·lació elèctrica.

En primer lloc, un cop enllestida l’execució de l’obra, l’instal·lador ha de dur
a terme les verificacions necessàries per assegurar que es compleixen totes
les característiques de la instal·lació segons les prescripcions que estableix el
Reglament, com també les condicions d’ús redactades en les especificacions
pròpies del servei.

La instal·lació muntada i verificada, ha de passar posteriorment la inspecció inici-
al que du a terme un organisme de control associat a l’Administració. La intenció
d’aquesta inspecció és comprovar que la verificació anterior de l’instal·lador o
el tècnic autoritzats s’ha fet d’acord amb la normativa vigent i compleix tots
els requisits establerts. L’exigència d’aquesta inspecció només és d’aplicació en
determinades instal·lacions, segons es regula en l’apartat 4.1 de la instrucció ITC-
BT-05.

Les instal·lacions
elèctriques s’han de verificar
seguint la metodologia de la
norma UNE 20460-6-61.
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Amb l’aprovació de l’inspector, l’instal·lador ha d’emetre un certificat d’ins-
tal·lació, que és el document acreditatiu d’haver seguit tots els passos anteriors,
i aportar una sèrie de dades tècniques relatives a la instal·lació.

Finalment, cal registrar el certificat d’instal·lació davant de l’òrgan competent
de la comunitat autònoma, en el cas de Catalunya el Departament d’Empresa
i Ocupació de la Generalitat, juntament amb un annex en el qual s’hi inclou
informació d’interès per a l’usuari i la documentació tècnica corresponent.

Figura 1.1. Procediment per a la tramitació de les
instal·lacions elèctriques davant de l’òrgan competent de
l’Administració

1.2 Requisits específics per a la tramitació de les instal·lacions
elèctriques especials

La verificació i la inspecció de les instal·lacions elèctriques depèn de les
característiques de la instal·lació. Segons quines siguin les especificitats de
cada instal·lació, el Reglament determina en quins casos cal dur a terme
inspeccions inicials i en quins no, i quin ha de ser el tipus de verificacions
que cal efectuar.

En el cas concret de les instal·lacions elèctriques especials, les verificacions
a efectuar han de complir amb les prescripcions que s’especifiquen en les ins-
truccions tècniques d’aplicació, i en conseqüència els processos de verificació i
inspecció inicial n’han de garantir el compliment.
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1.2.1 Verificacions que cal fer en les instal·lacions especials

Segons la norma UNE 20460-6-61, que regula les verificacions que cal efectuar
en les instal·lacions elèctriques, qualsevol instal·lació elèctrica ha de ser verificada
durant el muntatge i/o un cop finalitzat, sempre que sigui raonablement practicable,
per una persona qualificada competent en la matèria. I, a la conclusió de la
verificació, s’ha d’emetre un informe.

En les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, l’informe que cal emetre
és el certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió segons el model que
apareix a Canal Empresa.

També segons la norma UNE 20460-6-61, els aspectes d’una instal·lació que s’han
de verificar, en la mesura que siguin aplicables, són els següents:

• Mètodes de protecció contra els xocs elèctrics

• Presència de tallafocs i altres precaucions contra la propagació del foc

• Selecció dels conductors en funció de la capacitat de transport de l’energia
elèctrica i la caiguda de tensió

• Tria i muntatge dels elements de protecció i supervisió

• Presència i ubicació correcta dels elements de seccionament

• Selecció de les mesures de protecció dels equips i la instal·lació contra les
influències atmosfèriques externes

• Identificació dels conductors neutre i de protecció

• Accessibilitat quant a la comoditat en les maniobres

• Presència de diagrames, advertències i qualsevol mena d’informació neces-
sària

• Adequació de les connexions dels conductors

• Identificació dels circuits, de les connexions, dels dispositius de protecció,
etc.

1.2.2 Instal·lacions especials que seran objecte d’una inspecció
inicial

El sentit de les inspeccions inicials és obtenir de l’Administració la garantia que
en entrar en servei les instal·lacions elèctriques no representen cap risc. Atès que
fer una inspecció inicial a totes les instal·lacions que es registren seria impossible

La norma que regula les
verificacions que cal
efectuar a les instal·lacions
elèctriques és la norma
UNE 20460-6-61.
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pel cost elevat que tindria, el Reglament en determina un conjunt que, per les
seves característiques d’ús i/o per la potència que consumeixen, representen un
risc elevat respecte la resta.

Segons aquest criteri, han de ser objecte d’inspecció inicial, un cop executades
i abans de ser documentades davant l’òrgan competent de l’Administració, les
instal·lacions compreses en les instal·lacions elèctriques especials que detalla la
taula 1.1.

Taula 1.1. Instal·lacions elèctriques especials que s’han de sotmetre a una inspecció inicial

Tipus de local especial Característiques

Locals mullats P > 25 kW

Piscines P > 10 kW

Instal·lacions d’enllumenat exterior P > 5 kW

Observeu que el factor determinant a l’hora d’escollir quines instal·lacions
especials han de ser objecte de la inspecció inicial és la potència consumida,
perquè aquest és l’element que incrementa més notablement l’efecte nociu dels
riscos elèctrics propis de cada servei.

1.3 Organismes competents de la Generalitat de Catalunya

Les competències en matèria d’instal·lacions elèctriques en baixa tensió s’han
transferit a les administracions autonòmiques.

Compte!

Atesa la transferència de competències, el Reglament electrotècnic no pot especificar quin
és l’organisme encarregat de la tramitació dels expedients, sinó que es refereix simplement
a l’organisme competent en la matèria.

La Generalitat de Catalunya és l’organisme competent que té les responsabilitats
assignades en matèria d’energia elèctrica al territori corresponent a la comunitat
autònoma catalana i ha d’executar les seves competències per mitjà de diferents
departaments de la seva organització o per mitjà d’entitats reconegudes.

Les entitats d’inspecció i control (EIC) són els organismes concessionaris de
les administracions autonòmiques acreditats per a la inspecció periòdica d’ins-
tal·lacions de baixa tensió. En l’àmbit català les entitats d’inspecció i control
reconegudes pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat són les
següents:

• Organisme de Control Autoritzat

• Asistencia Técnica Industrial, SAE (ATISAE)

• ECA, Grup Bureau Veritas

• TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing SA
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• Qualiconsult

• Applus Norcontrol SLU

• SGS Tecnos SAU

L’organisme competent per tramitar la instal·lació elèctrica en baixa tensió és
l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) de la Direcció General d’Energia i
Mines del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya,
la qual s’encarrega de tramitar i aprovar la posada en servei d’instal·lacions
elèctriques un cop executades.

1.4 Documentació tècnica d’una instal·lació

La documentació que ha d’acompanyar qualsevol instal·lació elèctrica pot
ser, segons la ITC-BT-04, de dues modalitats diferents: un projecte o una
memòria tècnica de disseny (MTD).

Totes dues documentacions han de ser redactades, i han de ser signades, per
un tècnic titulat acreditat que hagi estat reconegut per l’òrgan competent de
l’Administració per a fer aquestes tasques.

La titulació tècnica de grau mitjà en instal·lacions elèctriques i automàtiques
acredita els coneixements necessaris per a la redacció d’una memòria tècnica
de disseny (MTD) però no és suficient per a la redacció de projectes. Per tant,
aquí ens centrarem en la modalitat d’MTD com a documentació a elaborar en les
instal·lacions elèctriques.

1.4.1 Instal·lacions especials que requereixen una memòria tècnica
de disseny

L’apartat 3 de la ITC-BT-04 detalla quines són les característiques de les ins-
tal·lacions que requereixen un projecte per tramitar-les.

No hi ha cap llista exhaustiva d’instal·lacions elèctriques per a les quals sigui
necessària una memòria tècnica de disseny (MDT), sinó que la ITC-BT-04
es limita a interpretar que, a fi i efecte de la tramitació final, només necessiten
una memòria tècnica de disseny les instal·lacions per a les quals no cal un
projecte.

La taula 1.2 mostra quines d’entre les instal·lacions elèctriques especials necessi-
ten un projecte per a la seva tramitació.
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Taula 1.2. Instal·lacions elèctriques especials per a les quals cal un projecte

Grup Tipus d’instal·lació Límits

B Locals humits, polsegosos o amb
risc de corrosió

P > 10 kW

C Locals mullats P > 10 kW

D Instal·lacions de caràcter temporal P > 50 kW

J Instal·lacions en màquines
elevadores

sense límit de potència

J Instal·lacions amb tensions
especials

sense límit de potència

J Tanques elèctriques sense límit de potència

J Instal·lacions destinades a rètols
lluminosos tret les que es
consideren instal·lacions de baixa
tensió segons el que estableix la
ITC-BT-44

sense límit de potència

K Instal·lacions d’enllumenat
exterior

P > 5 kW

N Instal·lacions en piscines i fonts P > 5kW

Per a la resta d’instal·lacions especials no indicades en la taula 1.2 i estudiades
en el mòdul cal fer una MTD a efectes de la seva tramitació i aprovació posterior.

1.5 La memòria tècnica de disseny (MTD)

La memòria tècnica de disseny és la documentació tècnica que cal presentar
a l’Administració per rebre l’autorització de la posada en funcionament
de la instal·lació. Aquesta documentació ha d’acompanyar el certificat
d’instal·lació, que és el document acreditatiu d’haver seguit amb resultats
favorables tots els passos necessaris previs a la posada en servei.

L’MTD està formada per diversos impresos que cal emplenar adequadament amb
la informació tècnica corresponent segons les característiques de la instal·lació.

L’instal·lador autoritzat o el tècnic competent encarregat d’emplenar els impresos
és el responsable en última instància de la veracitat de la informació que contenen.

L’MTD ha d’incloure la informació següent, distribuïda en dos grups segons la
finalitat:

• Dades amb finalitats administratives:

– Les dades referents al propietari de la instal·lació.

– La identificació de la persona que signa la memòria, és a dir, de
l’instal·lador autoritzat o del tècnic competent, i la justificació de la
seva competència, segons ho estableix l’apartat 4.2 de la ITC-BT-03.

– Les dades sobre l’emplaçament de la instal·lació.
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– L’ús que està previst fer de la instal·lació.

• Dades amb finalitats tècniques:

– La relació nominal de tots els receptors que s’instal·laran.

– Els càlculs justificatius.

– Una breu memòria descriptiva en la qual es descrigui l’evolució de la
instal·lació i totes les possibles incidències.

– Un esquema unifilar de la instal·lació.

– Les característiques dels dispositius de tall i protecció adoptats.

– Els punts d’utilització.

– La secció que tenen els conductors.

1.6 Impresos obligatoris per tramitar una instal·lació elèctrica que
requereixi MTD

La Direcció General d’Energia i Mines del Departament d’Empresa i Ocupació
de la Generalitat de Catalunya, com a organisme competent en matèria d’ins-
tal·lacions elèctriques de baixa tensió, per mitjà de la seva Oficina de Gestió
Empresarial, disposa d’uns impresos que serveixen com a base per a la tramitació
dels expedients d’una instal·lació elèctrica. En aquests impresos obligatoris han
d’aparèixer les dades necessàries que l’MTD ha d’incloure.

Els impresos, la majoria accessibles per mitjà de la pàgina web del Departament,
són els següents:

• Declaració responsable per a la posada en servei, la modificació, el canvi
de titular o la baixa d’una instal·lació de seguretat industrial

• Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió

• Memòria tècnica: esquema unifilar. Model ELEC-2

• Memòria tècnica: memòria tècnica. Model ELEC-3

• Reglaments de seguretat. Model ELEC-5

• Manual d’usuari

1.6.1 Declaració responsable per a la posada en servei, la
modificació, el canvi de titular o la baixa d’una instal·lació de
seguretat industrial

El primer imprès que analitzarem és l’anomenat Declaració responsable per a la
posada en servei, la modificació, el canvi de titular o la baixa d’una instal·lació
de seguretat industrial. Tal com sabeu, la memòria tècnica de disseny (MTD)

En la secció “Annexos” del
web del mòdul trobareu el
formulari que cal fer servir
per emplenar l’imprès.
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ha d’incloure les dades tant de l’instal·lador com del propietari o el titular de
la instal·lació. Com en qualsevol altre tràmit de l’Administració, es tracta de
presentar qui és l’emissor de la informació i informar sobre quina és la finalitat de
la tramitació a l’organisme que la rep.

Figura 1.2. Model Declaració responsable per a la posada en servei, la modificació, el canvi de titular o
la baixa d’una instal·lació de seguretat industrial

Les dades que cal incloure en el model Declaració responsable per a la posada en
servei, la modificació, el canvi de titular o la baixa d’una instal·lació de seguretat
industrial s’organitzen segons la modalitat de la informació que cal adjuntar. En
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la figura 1.2 trobareu un exemple del document que es pot descarregar des de
l’Oficina de Gestió Empresarial, i que és el document que us ha de servir de model.

El titular. Aquí cal incloure les dades de la persona física o jurídica que és propi-
etària o titular de la instal·lació, i és la que presenta la documentació corresponent
davant l’Administració per posar en funcionament els tràmits corresponents. De
les dades corresponents al titular de la instal·lació cal aportar el nom i els cognoms
i el DNI o NIF.

Juntament amb les dades personals, el propietari o titular manifesta la veracitat de
totes les dades que s’hi inclouen. D’aquesta manera assumeix la responsabilitat
administrativa en cas de possibles fraus o enganys que es produeixin com, per
exemple, la declaració d’una potència inferior a la que realment es consumeix per
reduir posteriorment el cost de la part de potència en la factura de la llum.

La responsabilitat de l’instal·lador es limita a aspectes tècnics.

Delegació del tracte amb l’Administració

Es cas de voler delegar la comunicació amb l’Administració en una persona diferent del
titular de la instal·lació, es permet el nomenament d’un representant que faci les funcions
d’intermediari entre tots dos actors.

L’intermediari és una figura que normalment apareix quan el titular de la instal·lació és
una persona jurídica i el seu representant ha de ser el gerent en cas d’una empresa, o el
president o director en cas d’altres institucions.

Dades de la instal·lació. En aquest apartat heu d’especificar de quin tipus
d’instal·lació es tracta, i el número de registre si s’escau.

Declaració. En aquest apartat hi ha el cos de la declaració jurada relativa a la
instal·lació, i és on es pot afegir el nom i NIF del representant o intermediari de la
gestió, si existeix.

1.6.2 Esquema unifilar. Model ELEC2

El model ELEC-2, tal com el podeu veure en la figura 1.3, aporta la informació
gràfica de la instal·lació. Consta de dos apartats principals:

• Representació unifilar amb les referències de la instal·lació

• Caixetí

La representació unifilar mostra l’esquema elèctric de la instal·lació; les
referències són la part de l’esquema que ha de permetre, més endavant, localitzar
les branques concretes de la instal·lació, i el caixetí us informa de les dades
administratives de la instal·lació.

En la secció “Annexos”
del web d’aquest mòdul
trobareu el formulari
necessari per emplenar
aquest document.
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Figura 1.3. Model ELEC2 corresponent a l’esquema unifilar de la instal·lació

Representació unifilar. L’MTD ha d’anar acompanyada de l’esquema unifilar de
la instal·lació, és a dir, d’una representació simbòlica de la instal·lació, juntament
amb les caixes de connexions i els aparells que la formen.

La representació unifilar es basa en tres elements principals:

• Caixes de connexió. Són el punt de la instal·lació on s’executen les
connexions dels diferents aparells entre ells i amb els cables elèctrics. Es
representen amb un punt.

• Canalitzacions i cables. L’esquema unifiliar és topogràfic, és a dir,
representa la instal·lació elèctrica tal com es troba muntada al local. La
distribució de l’energia en qualsevol instal·lació elèctrica es fa per mitjà
dels cables que circulen a l’interior d’una canalització del tipus que sigui.
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Compte!

En la representació unifilar, el conjunt canal-cable es representa amb una sola ratlla,
la qual ressegueix el traçat de la instal·lació, i és creuada per tantes ratlles inclinades com
conductors hi circulen.

Una instal·lació monofàsica es representa amb una línia recta creuada per dues de
transversals que representen el conductor de fase i el neutre.

Una instal·lació trifàsica sense neutre es representaria amb una línia recta creuada per
tres ratlles transversals que representen les tres fases.

• Aparells. Són els elements d’interrupció, maniobra o receptors, que
normalment trobareu al final d’una canalització.

L’esquema unifilar serveix per saber la localització exacta de les
canalitzacions i la seva distribució a l’espai, i també per saber els aparells
que hi ha instal·lats.

Un esquema unifilar sempre neix a la caixa de connexió, on s’alimenta la
instal·lació. Aquesta part es considera el punt de partida de la representació.
A partir d’ella, heu de dibuixar la distribució dels cables segons es faci en la
instal·lació i l’esquema ha d’acabar amb el símbol de l’aparell adequat.

La figura 1.4 mostra la representació funcional i unifilar d’un esquema elèctric
simple amb un punt de llum i una base de presa de corrent.

Figura 1.4. Representació funcional i unifilar d’una instal·lació elèctrica senzilla

L’esquema es pot representar pla o superposat als plànols del recinte, i en la representació unifilar
s’utilitza una simbologia específica diferent de la simbologia que s’utilitza en la representació funcional.

Referències. Les referències són les pautes gràfiques que us han de servir per
localitzar qualsevol element dins l’esquema, i poder-ne fer esment en qualsevol
altre document. Comparant-lo amb un atles geogràfic, les referències serien els
nombres i les lletres que quadriculen la pàgina, i serveixen per localitzar qualsevol
indret des de l’índex.

Les referències que utilitzareu en una instal·lació seran els trams i les branques.
Cada tram i cada branca han d’anar perfectament identificats amb referències
alfanumèriques.
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Una branca és la part de la instal·lació que s’inicia en una connexió de presa
d’alimentació i finalitza en la darrera de les derivacions que alimenten una
càrrega. Cada branca la dividireu en diferents trams. Un tram és un bocí de
la branca comprès entre dues càrregues diferents, dues derivacions diferents
o dos aparells diferents d’una mateixa branca.

En el cas que ens ocupa, heu de referenciar els elements de l’esquema unifilar
en la memòria tècnica per informar de les característiques tècniques de cada part.
Per fer-ho, heu d’utilitzar unes pautes que hi ha en el marge esquerra del quadre
en el qual s’ubica l’esquema. Es tracta d’uns segments identificats amb parells
de lletres que es dirigeixen de baix cap a dalt. El dibuix l’heu de representar
sempre seguint aquest sentit, de manera que la connexió de la instal·lació amb
l’alimentació s’ha de fer sempre en la part baixa de l’esquema. I a partir d’aquest
punt s’hi afegiran els elements que formen part de la instal·lació.

En el model subministrat per l’Oficina de Gestió Empresarial i reproduït en
la figura 1.3, hi ha un exemple d’instal·lació interior comuna, en el qual es
poden identificar diferents branques corresponents als diferents circuits interiors
de l’habitatge. Així, per exemple, si es pren el circuit C1 com la primera branca,
s’hi distingiran els trams següents:

• Comptador d’energia elèctrica

• Interruptor de control de potència (ICP)

• Interruptor general automàtic (IGA)

• Interruptor diferencial (ID)

• Petits interruptors automàtics (PIA)

• Circuit interior (C1)

Caixetí. En el caixetí figuren les dades de referència de la instal·lació. En el cas
del model ELEC2 de representació unifilar, hi heu d’incloure les dades següents:

• Empresa distribuïdora de l’energia elèctrica.

• Secció de la connexió de servei subministrada per l’empresa distribuïdora.

• Emplaçament de la instal·lació.

• Nom i cognoms del titular de la instal·lació.

• Nom i cognoms de l’instal·lador autoritzat que ha fet la instal·lació.

• Segell de l’empresa instal·ladora.

• Data i signatura de l’instal·lador.
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1.6.3 Memòria tècnica. Model ELEC3

La memòria tècnica reflecteix el resultat de tots els càlculs que s’han fet en
la fase de disseny de la instal·lació.

En el document de model ELEC3 reproduït en la figura 1.5 apareix una taula,
en la qual, en cada filera, hi ha referenciat un segment corresponent a l’esquema
unifilar tal com s’ha presentat en el model ELEC2. D’aquesta manera, podeu
afegir informació escrita a la informació gràfica anterior sense perdre la traçabilitat
de les dades.

Figura 1.5. Model ELEC3 corresponent a l’MTD de la instal·lació

En la secció “Annexos”
del web d’aquest mòdul
trobareu el formulari
necessari per emplenar
aquest document.
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La informació que es requereix per a cada filera o, el que és el mateix, per a cada
tram significatiu de la instal·lació és la següent:

• Càrrega simultània (%). El percentatge de càrrega simultània expressa la
part de la instal·lació que es considera que estarà engegada permanentment,
és a dir, la part de la potència nominal que la instal·lació consumeix en
qualsevol circumstància. Considereu el circuit C3, el qual correspon als
receptors que es troben a la cuina. Si el circuit C3 alimenta el forn, la nevera,
la rentadora i el congelador, entre d’altres, sabem del cert que ni el forn ni
la rentadora treballaran tot el dia, sinó que només consumiran corrent unes
hores determinades al dia. Aquestes hores, en termes percentuals, són les
que equivalen al percentatge de càrrega.

• Potència (kW). Es tracta de la potència activa nominal de cada circuit, és
a dir, el consum elèctric que representa el total dels receptors connectats al
circuit. El seu valor es mesura en quilowatts (kW).

• cos ϕ. El factor de potència és la relació entre la potència activa del circuit
i la potència aparent. Recordem que la potència en els circuits alterns és un
vector al qual correspon un mòdul i una fase. Si considereu que el vector
de la potència és un triangle –tal com el mostra la figura 1.6–, en el qual
la hipotenusa és el mòdul del vector o potència aparent (S), els catets seran
la potència activa (P) i la potència reactiva (Q). El factor de potència és,
doncs, el cosinus de l’angle de la fase (ϕ) i la seva fórmula relaciona P i
S. Una instal·lació ideal hauria d’igualar la potència activa amb l’aparent i,
en conseqüència, eliminar qualsevol terme de potència reactiva. Per tant, el
factor de potència ideal serà 1.

Figura 1.6. Triangle de potències

• Intensitat (A). La intensitat és el consum en amperes del circuit de la
instal·lació. En els casos d’instal·lacions monofàsiques el corrent és el
resultat que s’obté a partir de l’equació 1, i en els casos de les instal·lacions
trifàsiques, el resultant que s’obté de l’equació 2.

Equació 1 (circuits monofàsics)

I =
P

V · cosϕ
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Equació 2 (circuits trifàsics)

I =
P√

3 · V · cosϕ

En què P és la potència de la instal·lació en watts (W). V és la tensió eficaç de la
instal·lació en volts (V), la qual tindrà un valor de 230 V en el cas dels sistemes
monofàsics, i 400 V en el dels sistemes trifàsics. Cos ϕ és el valor del factor de
potència, el qual no s’expressa en unitats.

• Secció per fase (mm2). La secció en mil·límetres quadrats del cable que
subministrarà el corrent als receptors del vostre circuit segons la intensitat
expressada anteriorment. En el cas de les instal·lacions d’interior us basareu
en el Reglament per saber la intensitat màxima admissible corresponent a
cada secció, segons el tipus de cable i el tipus d’instal·lació. En la figura 1.7
trobem indicat el procediment que cal seguir per triar la secció del conductor
basat en la norma UNE 20460-5-523 per a un cable monofàsic unipolar
instal·lat en un tub i un muntatge superficial amb cobertura de PVC que ha
de suportar un corrent de 65 A.

Figura 1.7. Determinació de la intensitat màxima admissible segons la secció del conductor

• Punt 1. En primer lloc, cal escollir el tipus d’instal·lació correcta segons
les referències que es descriuen en la taula 1.3. Per a l’exemple exposat en
la figura 1.7, la instal·lació ha de ser del tipus B1.

La norma UNE 20460-5-523
substitueix la taula 1.1 de la
ITC-BT-19 pel que fa al valor
de les intensitats màximes
admissibles acceptades pel
REBT.

En la secció “Annexos”
del web del mòdul
trobareu la taula de la
norma UNE 20460-5-523,
que ha substituït la taula
1.1 de la ITC-BT-19.
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Taula 1.3. Referències utilitzades en la taula de la norma UNE 20460-5-523 pel que fa al tipus
d’instal·lació

Referència de la instal·lació Descripció

A1 conductors unipolars aïllats en tubs encastats en
parets aïllants

A2 cables multiconductors en tubs encastats en parets
tèrmicament aïllants

B1 conductors unipolars aïllats en tubs en muntatge
superficial o encastats en obra

B2 cables multiconductors en tub en muntatge
superficial o encastats en obra

C cables multiconductors directament sobre paret

E cables multiconductors a l’aire lliure

F cables multiconductors en contacte mutu

• Punt 2. En la mateixa filera, a continuació triareu el tipus de cobertura del
cable (PVC) i exposarem si la instal·lació és monofàsica (PVC2) o trifàsica
(PVC3).

• Punt 3. Aleshores buscareu la intensitat màxima admissible immediata-
ment superior a la intensitat màxima que circula per la instal·lació.

• Punt 4. Finalment, en la mateixa filera, ja podreu determinar la secció final
del cable.

Càlcul dels paràmetres màxims d’una instal·lació

També es pot utilitzar la taula 1.3 per saber la intensitat màxima que permet una secció
ja coneguda de cable. Primer cal buscar la intersecció de la fila corresponent a la secció
del conductor amb la columna que correspon al tipus de conductor i la seva instal·lació. El
valor que trobeu expressarà el corrent màxim que es permet al tipus de conductor utilitzat
segons la seva secció, el tipus de corrent, la instal·lació i el tipus de cobertura. Aquest valor
rep el nom d’intensitat màxima admissible.

La intensitat màxima admissible servirà per saber el valor de la potència màxima de la
instal·lació, ja que amb aquest valor podeu calcular la potència de la instal·lació segons
aquestes dues equacions, la primera en cas d’instal·lacions monofàsiques,

P = V · Imax · cosϕ

la segona per a les instal·lacions monofàsiques

P =
√
3 · V · Imax · cosϕ

D’aquesta manera podeu obtenir el valor màxim de potència que pot suportar.

• Longitud (m) o la llargada total del conductor des de l’origen fins al darrer
dels receptors. El punt de sortida d’un circuit interior és el petit interruptor
automàtic (PIA) que el protegeix dels sobrecorrents. En les instal·lacions de
distribució com, per exemple, les instal·lacions en parcs de caravanes o en
ports i marines, el punt de sortida és el punt de connexió amb l’alimentació.

• Moment elèctric (kW×m) d’una línia és el producte de la càrrega elèctrica
per la distància des de la càrrega fins a l’origen de la instal·lació o l’origen del
tram corresponent al càlcul actual en la memòria tècnica. Es pot considerar
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com l’equivalent de la línia formada per un únic tram amb una única càrrega
al seu extrem. Es calcula segons es mostra en l’equació 3.

Equació 3 (instal·lacions alternes monofàsiques)

M =
∑

i Li · Vi · Ii · cosϕ

• Caiguda de tensió. La caiguda de tensió en una instal·lació elèctrica
reflecteix les pèrdues d’energia potencial que hi ha hagut des de l’inici
de la instal·lació fins als receptors provocades per les pèrdues resistives i
inductives principalment. Es pot mesurar en termes relatius a partir de
la diferència del voltatge present entre la tensió a l’inici i al final de la
instal·lació, tal como ho mostra l’equació 4; o també es pot mesurar en
termes percentuals, si dividiu el valor absolut per la tensió nominal, i
multipliqueu el quocient obtingut per 100. L’equació 5 presenta la fórmula
de càlcul de la diferència de tensió en termes percentuals a partir del
valor relatiu. L’MTD us demana les caigudes de tensió a cada punt de la
instal·lació en termes percentuals.

Equació 4 (en termes relatius)

e = Vfinal − Vinicial

Equació 5 (en termes percentuals)

e(%) =
Vfinal − Vinicial

Vnominal
· 100 =

e

Vnominal
· 100

Compte!

En l’MTD sempre es fan servir els valors percentuals i heu de distingir entre la caiguda de
tensió parcial i la caiguda de tensió total.

La caiguda de tensió parcial és la que es produeix entre el darrer tram d’una mateixa
branca de la instal·lació i la càrrega que calculem actualment.

La caiguda de tensió total és la suma de totes les caigudes de tensió parcials dels
diferents trams de la mateixa branca. Si una instal·lació està formada per tan sols un
tram, aquest es correspondrà a la caiguda de tensió de la branca i els valors parcial i total
hauran de coincidir.

Atès que la informació de què disposeu us permet saber quina seria la resistència
del conductor a través de la secció del cable, la seva longitud i el tipus de material,
resoldreu la caiguda de tensió en el cas dels sistemes monofàsics mitjançant
l’equació 6, i per mitjà de l’equació 7 en el cas dels sistemes trifàsics.

Equació 6 (sistemes monofàsics)

∆V (%) =
2 · P · L
γ · S · V · 100

V

Equació 7 (sistemes trifàsics)

La referència de cada tram...

...és la referència creuada que
trobareu en l’esquema unifilar
del model ELEC2 i que resulta
d’utilitat a l’hora de fer esment
de cada tram de la instal·lació a
la resta de documents.
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El tipus de cable

El tipus identifica les
característiques constructives

d’un cable segons els materials
que formen la seva cobertura,

aïllament i ànima.

∆V (%) =
P · L

γ · S · V · 100
V

En què P és la potència de la instal·lació en watts (W).

L és la longitud del conductor en metres (m) en el cas de la caiguda de tensió parcial,
correspondrà a la distància entre la darrera càrrega i la càrrega actual.

γ és la conductivitat del material conductor en (m/Ω· mm2).

S és la secció del conductor en mil·límetres quadrats (mm2)

V és la tensió eficaç de la instal·lació en volts (V), el valor de la qual serà de 230 V en el
cas dels sistemes monofàsics, i de 400 V en el cas dels trifàsics.

La taula 1.4 mostra els valors de la conductivitat per al coure i l’alumini a diferents
temperatures.

Taula 1.4. Valor de la conductivitat del coure i l’alumini a diferents temperatures

Material Conductivitat a 20 °C Conductivitat a 70 °C Conductivitat a 90 °C

Coure 56 48 44

Alumini 35 30 28

• Caracteritzar el conductor. Per caracteritzar un conductor us heu de basar
en el fet que està constituït per tres parts bàsiques:

– L’ànima és l’element conductor del cable i està constituït principal-
ment per coure (Cu) i alumini (Al).

– L’aïllament és la protecció de plàstic que envolta l’ànima i s’encarre-
ga de confinar o modificar les característiques elèctriques i magnèti-
ques dels camps que circulen per l’ànima del cable.

– La cobertura és la darrera capa plàstica que cobreix completament
el cable i el protegeix contra les condicions ambientals i mecàniques
exteriors. Segons les característiques d’un cable, la seva aplicació serà
més òptima per a una o altra instal·lació elèctrica especial.

Tensió nominal d’aïllament

La tensió nominal d’aïllament és el valor màxim de tensió que pot circular per l’interior
del cable sense malmetre les propietats dielèctriques del plàstic que el protegeix.

• Tipus de canalitzacions. En les instal·lacions elèctriques d’interior us heu
de guiar per la ITC-BT-19 per saber la intensitat màxima admissible que pot
circular per un conductor en funció de la seva secció i del tipus d’instal·lació
que es faci servir en el muntatge. L’efecte del tipus d’instal·lació en el
corrent màxim admissible està provocat per la capacitat que el cable té de
dissipar la calor generada per l’efecte Joule durant el transport de l’energia
elèctrica. Aleshores, els conductors veuran rebaixada la seva intensitat
màxima admissible a mesura que el muntatge els tapi i enfonsi, i les
seves possibilitats de dissipació aïllant-los de l’aire lliure mitjançant les
canalitzacions i el soterrament de la instal·lació. Pel que fa als tipus de
canalització, es preveuen els següents:
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– Sense tub protector (sistema): muntatge fet a l’aire sense cap canalit-
zació.

– Sota tub encastat (Ø en mil·límetres): muntatge fet en una canalització
enterrada i s’assenyala el diàmetre de la canalització.

– Sota tub sense encastar (Ø en mil·límetres): muntatge fet en una
canalització en superfície i s’indica el diàmetre de la canalització.

– Conductor enterrat a profunditat (metres): muntatge fet sense cap
canalització i amb el cable enterrat a la profunditat que s’assenyala
en la memòria tècnica.

• Aïllament de la instal·lació (kΩ). És la resistència que presenta el
conjunt de la instal·lació en condicions normals de funcionament respecte a
l’entorn. Ateses les característiques de tensió de servei de la instal·lació, el
corrent que hi circula trobaria una resistència corresponent a la resistència
d’aïllament de la instal·lació si volgués derivar el seu recorregut cap a
l’exterior, tot travessant els aïllaments i les cobertures dels cables i tot
l’aparellatge.

• Conductor del neutre (mm2). La secció del conductor neutre depèn de
l’anàlisi dels harmònics que hi ha a la línia. En qualsevol cas, si no
es disposa de la informació necessària per fer els càlculs esmentats, cal
considerar sempre la secció del conductor neutre amb el mateix valor que
la secció dels conductors de fase.

• Conductor protecció (mm2). El càlcul de la secció del conductor de
protecció es basa en la secció dels conductors de fase a partir de les
condicions exposades en la taula 1.5.

Taula 1.5. Càlcul de la secció (mm2)del conductor de protecció en funció de la secció dels conductors
de fase

Conductors de fase Conductor de protecció

0 <= Sf < 16 Scp = Sf

16 <= Sf < 35 Scp = 16

Sf >= 35
Scp =

Sf
2

1.6.4 Reglaments de seguretat i el model ELEC5

De la mateixa manera que hi ha el Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT),
que regula les instal·lacions elèctriques de nova creació i les modificacions de les ja
existents, la Generalitat de Catalunya va dictar l’ordenament de tots els aspectes
referents a la seguretat industrial en un sol text normatiu. Es tracta de la Llei
12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial, desplegada en el Decret 30/2010,
de 2 de març, en el qual s’aprova el Reglament de seguretat industrial.

“La llei defineix un model de gestió de la seguretat industrial que es basa en l’externalització
dels serveis d’inspecció sotmesos ara a un règim d’autorització administrativa prèvia

En la secció “Annexos”
del web del mòdul
trobareu el formulari
necessari per emplenar el
model ELEC5.
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i sota el control de l’Administració, que correspon a ’Agència Catalana de Seguretat
Industrial i persegueix, pel que fa a la prestació dels serveis d’inspecció, tres objectius
essencials: garantir una cobertura territorial adequada, assegurar-ne la qualitat i establir
una competència efectiva i lleial entre els operadors.”

Decret 30/2010, de 2 de març, de desplegament de la Llei 12/2008 de seguretat industrial,

preàmbul.

Com afecta això des del punt de vista de les instal·lacions elèctriques de baixa
tensió? La resposta la trobareu en el text del Decret 30/2010 que, en l’annex 2,
especifica la relació d’àmbits, corresponents als reglaments tècnics de seguretat
industrial, en els quals han d’actuar obligatòriament els organismes de control.
Aquests àmbits són els següents:

• Aparells elevadors

• Aparells a pressió

• Alta tensió

• Baixa tensió

• Emmagatzemament de productes químics

• Gasos combustibles

• Instal·lacions frigorífiques

• Instal·lacions tèrmiques als edificis

• Instal·lacions petrolíferes

• Instal·lacions de protecció contra incendis

Si bé l’atenció s’ha de fixar d’entrada en les instal·lacions elèctriques de baixa i
alta tensió, cal tenir present que el reglament de seguretat vigent en aquests dos
àmbits és el REBT, àmpliament conegut. El punt de mira l’heu de col·locar en la
resta d’àmbits, especialment en els que, atès quin és el funcionament, necessiten
una alimentació en baixa tensió.

En cas que la instal·lació subministri voltatge a alguns aparells que d’acord amb
el reglament de seguretat han d’estar subjectes al control de l’Administració i, per
tant, vosaltres sigueu responsables directes o indirectes del seu funcionament, ho
haureu de notificar a l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, d’acord amb allò
que assenyala el preàmbul del Decret 30/2010. Aleshores el canal de comunicació
amb l’Administració en el cas d’aparells subjectes al reglament de seguretat serà
el model ELEC5, que es reprodueix en la figura 1.8.
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Figura 1.8. Model ELEC5 de seguretat industrial

El model ELEC5 consisteix en una relació d’instal·lacions auxiliars i aparells
subjectes als reglaments específics de seguretat industrial que són alimentats
per la instal·lació elèctrica de baixa tensió, la posada en servei de la qual voleu
tramitar. Es tracta d’un document de compliment obligat tant en el cas d’una
memòria tècnica de disseny com en el cas d’un projecte.

En l’imprès haurem de fer constar en primer lloc el número d’expedient de
la instal·lació per poder referir els aparells a la referència concreta del nostre
muntatge. Tot seguit haureu de detallar cadascun dels aparells que són alimentats
des de la instal·lació, tot informant de les dades següents:
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En la secció “Annexos” del
web del mòdul trobareu el

formulari que cal utilitzar
per tramitar el certificat

d’instal·lació elèctrica de
baixa tensió.

• La designació del reglament que l’afecta segons la tipologia d’aparells
que haureu de considerar i que s’enumeren en la llista que es detalla a
continuació:

– I Aparells a pressió (AP)

– II Aparells d’elevació i manutenció (AE)

– III Gasos combustibles (GC)

– IV Emmagatzematge de productes químics (PQ)

– IV Emmagatzematge de productes petrolífers (PP)

– V Fred industrial (IF)

– VI Calefacció, climatització i aigua calenta sanitària (CC)

• El número de referència en els plànols. Tal com heu vist, quan es fa
referència a algun element de la instal·lació també cal indicar la referència
creuada amb els plànols per poder-lo localitzar amb facilitat.

• La descripció de la instal·lació o l’aparell. Es tracta de descriure en
poques paraules l’aparell específic considerat en el número de referència.
Especificar si es tracta d’un ascensor, una caldera o un grup de pressió, per
exemple.

• El número de registre oficial de l’aparell segons apareix en la placa de
característiques. En cas de desconeixement, es pot deixar en blanc. Aquesta
dada serveix per referir l’aparell a la documentació que l’Administració té
d’ell.

• La data de presentació de l’aparell a l’Entitat d’Inspecció i Control (EIC)
per assegurar que l’aparell es troba sotmès a la verificació i inspecció
normativa corresponents.

El model ELEC5 el signa el titular de la instal·lació i és aquesta persona
física o jurídica qui declara, sota la seva responsabilitat, que les dades que
presenta són certes.

Tal com passava en el cas del model d’instància ELEC1, la responsabilitat última
pel que fa a la veracitat de les dades presentades a l’Administració correspon al
titular de la instal·lació, no a l’empresa instal·ladora, la qual és responsable, al seu
torn, del document que presentarà a continuació, és a dir, el certificat d’instal·lació
elèctrica de baixa tensió.

1.6.5 Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió

En els apartats sobre les verificacions i la inspecció inicial que cal fer a les
instal·lacions elèctriques de baixa tensió, es feia esment de la normaUNE 20460-
6-61, la qual expressa la necessitat de certificar que s’han dut a terme els processos
de verificació i d’inspecció inicial per mitjà d’un informe. El model d’informe que
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s’utilitza és el certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió i que la figura 1.9 i
figura 1.10 reprodueixen.

Figura 1.9. Certificat d’instal·lació elèctrica en baixa tensió (pàg 1)
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Figura 1.10. Certificat d’instal·lació elèctrica en baixa tensió (pàg 2)

En aquest imprès heu de fer constar una declaració dels resultats favorables
obtinguts en els processos de verificació i inspecció inicial (si escau). El certificat
consta de tres apartats:

• Dades de l’empresa instal·ladora

• Dades de la instal·lació

• Certificat d’inspecció inicial
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El certificat és el document en què l’instal·lador garanteix que ha dut terme totes
les proves que requereix la norma UNE 20460-6-61 com a mesures de verificació
de la instal·lació a partir de les quals es pot assegurar que es compleixen totes
les condicions de seguretat i prevenció de riscos necessàries. Cal fer-hi constar
les dades d’identificació i de contacte de l’instal·lador autoritzat com també el
número d’inscripció del seu carnet d’instal·lador com a darrer responsable de la
qualitat i fiabilitat del muntatge elèctric.

El certificat l’ha de signar l’empresa instal·ladora juntament amb la
persona que disposa de l’autorització que la capacita per fer i muntar
instal·lacions elèctriques de baixa tensió.

En el certificat, també s’han de fer constar les característiques tècniques de
la instal·lació, les quals han de coincidir amb les dades exposades en el model
ELEC1 corresponent a la instància que cal fer servir a l’hora de presentar la
tramitació de la instal·lació davant l’Administració. Les característiques tècniques
de la instal·lació són les dades que també heu emprat com a descripció de la
instal·lació en el caixetí de l’esquema unifilar en el model ELEC3. Recordeu
que les característiques tècniques de la instal·lació són els valors que descriuen
en termes genèrics els valors principals, i en condicionen la instal·lació.

Característiques tècniques de la instal·lació

Les característiques de la instal·lació que cal indicar en el certificat d’instal·lació són les
que s’enumeren tot seguit:

• La tensió de servei

• La potència instal·lada i la potència màxima

• La secció de la derivació individual

• La resistència del terra de protecció

• El tall de l’interruptor general

• Les diferents sensibilitats dels interruptors diferencials.

El tercer bloc del certificat d’instal·lació correspon al resultat de la inspecció
inicial, en els casos en què fer-la hagi estat procedent.

Només les empreses acreditades pel Departament d’Empresa i Ocupació, les
anomenades entitats d’inspecció i control (EIC), poden fer les inspeccions inicials
a les instal·lacions elèctriques, i a Catalunya tan sols n’hi ha dues: ICICT i ECA.

1.6.6 Manual d’usuari

En acabar una instal·lació elèctrica, el titular de la instal·lació rep un document en
el qual es presenta la informació que cal conèixer per a utilitzar-la. Des del punt

Els instal·ladors
autoritzats...

...o les empreses instal·ladores
autoritzades pel Departament de
Treball i Indústria han de fer la
instal·lació, l’ampliació, la
modificació, el manteniment i la
reparació de les instal·lacions
elèctriques de baixa tensió.
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de vista de l’instal·lador, es tracta de fer comprensibles les dades que ja ha utilitzat
anteriorment en l’MTD i facilitar l’ús de la instal·lació al propietari.

En el manual d’usuari es pot trobar informació diversa. A més d’altres coses,
s’hi pot afegir un croquis de la instal·lació, l’esquema unifilar topològic, és a dir,
col·locat sobre un plànol tridimensional del local..., però és comú trobar-hi també
algunes recomanacions de seguretat.

Recomanacions per a les instal·lacions elèctriques de baixa tensió

• Utilitzeu els dispositius de protecció. Tingueu la instal·lació amb els dispositius de protecció
adequats (fusibles o interruptors automàtics calibrats, presa de terra a tots els aparells amb
parts metàl·liques accessibles, etc.) i vigileu que funcionin correctament. Comproveu-ho
mitjançant un instal·lador electricista autoritzat que s’identifiqui amb un carnet lliurat pel
Departament de Treball i Indústria.

• No als allargadors. Eviteu utilitzar cordons allargadors. No connecteu uns quants receptors
al mateix endoll, ja que poden provocar un incendi per sobreescalfament.

• A prova de nens. Tapeu els endolls amb clavilles-tap, per evitar riscos innecessaris, si hi ha
nens a casa.

• Instal·leu un diferencial. En cas que no disposeu d’interruptor diferencial, instal·leu-ne un. El
diferencial és un interruptor que talla el pas del corrent elèctric quan es produeix una fuita de
corrent a la instal·lació (hi pot haver diverses causes: electrodomèstics vells, quan es posa
en contacte el cos humà i un punt amb tensió). No hi feu mai un pont.

• Les connexions múltiples. No abuseu de la utilització de connexions múltiples en un mateix
endoll o de connexions per mitjà de portalàmpades amb endoll.
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2. Exemples de memòries tècniques de disseny de les instal·lacions
especials

Les memòries tècniques de disseny són un conjunt de documents que
s’adrecen a l’Administració. Cada comunitat autònoma té les seves pròpies
competències, i cadascuna té també uns models de documents encara que
tots són semblants.

Els documents de la Generalitat de Catalunya es poden obtenir en la pàgina
oficial de l’Oficina de Gestió Empresarial a Internet, en l’apartat “Aigua, gas i
electricitat”.

Encara que els documents a emplenar siguin el mateixos en el cas d’un habitatge
i en el cas d’una instal·lació especial, cal tenir en compte les prescripcions
reglamentàries, les quals les fan diferents.

Per exemple, en el cas de l’habitatge hi ha un nombre fix de circuits –C1, C2,
C3, etc.–, en canvi, en una fàbrica no cal seguir aquesta norma. Però si a la
fàbrica connectem un motor de 5 kW, caldrà que el cable que l’alimenti tingui
un sobredimensionament del 125%. Altres exemples són les caigudes de tensió:
mentre en un habitatge només poden ser del 3%, a les fàbriques poden ser del 3%
per a l’enllumenat i del 5% per a la força (motors).

En qualsevol cas, es tracta d’elaborar una memòria tècnica de disseny (MTD) que
descrigui la instal·lació elèctrica i que compleixi totes les instruccions tècniques
complementàries que són aplicables pel tipus d’instal·lació.

2.1 Programari i documents oficials

A l’hora de confegir els documents, el procediment normal consisteix a
utilitzar algun programari típic i a l’abast de tothom com, per exemple, un
processador de textos i un full de càlcul. Per fer els plànols, però, cal un
programari de dibuix vectorial. Un cop confegida, la documentació es lliura
a l’Administració en format PDF i per via telemàtica.

Amb el programari lliure del paquet ofimàtic OpenOffice (o LibreOffice), que
de ben segur ja sabeu utilitzar, n’hi ha prou i a més té la possibilitat d’exportar
directament a format PDF.

Els documents que podeu trobar en el web oficial de la Generalitat de Catalunya
són:

Un consell

Del model ELEC-3, encara que
l’oficial es troba en format de
processador de textos, és molt
útil copiar el format i passar-lo a
un full de càlcul en el qual
podreu fer els càlculs més
ràpidament.
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• Declaració responsable per a la posada en servei, la modificació, el canvi
de titular o la baixa d’una instal·lació de seguretat industrial [PDF, 92 kB]
(actualitzat: juny 2015).

• Model ELEC-2. Esquema unifilar [PDF, 83,70 kB] (actualitzat: octubre
2003).

• Model ELEC-3. Memòria tècnica [DOC, 153 kB] (actualitzat: juny 2015).

• Model ELEC-4. Certificat d’acabament d’instal·lació [DOC, 54 KB]
(actualitzat: gener 2010).

• Model ELEC-5. Reglaments de seguretat [DOC, 60 kB] (actualitzat: gener
2003)

• Certificat d’instal·lació elèctrica en baixa tensió [PDF, 108 kB] (actualitzat:
juny 2015).

• Atraccions de fira ambulants amb instal·lació elèctrica pròpia (actualitzat:
març 2008).

• Butlletí de reconeixement d’instal·lació elèctrica de baixa tensió [DOC, 121
kB].

• Rehabilitació de pisos i locals comercials privats (actualitzat: maig 2007).

• El croquis de la instal·lació és obligat, però no té un format establert.

Formats i procediments útils

Els documents oficials tenen el format de document dels antics paquets ofimàtics, un
format, però, compatible amb els nous paquets informàtics lliures.

En el cas de l’esquema unifilar, el format que ofereix la Generalitat és el PDF, un
format, però, que també por ser editat pel paquet OpenOffice –o LibreOffice– d’ofimàtica.
Tanmateix, un procediment habitual és refer-lo dins d’un programa de dibuix copiant el
model que el document oficial us ofereix.

Passa el mateix amb el croquis de la instal·lació, que no té format oficial i el més habitual
és dibuixar-lo amb un programa de dibuix i després exportar-lo en el format PDF.

2.2 Croquis provisional d’obres (P < 50 kW)

La documentació de les memòries tècniques de disseny té dues parts ben
diferenciades, una part administrativa i una part tècnica. La documentació
administrativa és el conjunt de documents en els quals figuren les dades del
propietari de la instal·lació i de l’instal·lador que la fa. La part tècnica té a veure
amb la manera d’omplir els models següents:

• L’ELEC-3, una taula en la qual cal posar cadascuna de les línies, i calcular
les caigudes de tensió, potències, corrents, etc.
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• L’ELEC-2 o l’esquema unifilar en el qual cal posar, esquemàticament, les
línies, els aparells de protecció i les càrregues. En l’esquema unifilar sempre
han d’aparèixer les mateixes línies que heu posat en la taula de l’ELEC-2.

• El croquis, que serveix per ubicar-hi els diferents elements de la instal·lació
i saber la distància de separació entre ells, la qual us servirà per calcular les
caigudes de tensió.

Per elaborar la memòria tècnica de disseny, el primer que cal és conèixer les
característiques fonamentals de la insta·lació, i les dues característiques
més importants són la potència necessària per a l’instal·lació i la distància
del quadre elèctric a la càrrega.

La figura 2.1 mostra un croquis molt senzill en el qual s’han d’ubicar les càrregues,
els quadres i subquadres.

Figura 2.1. Croquis provisional d’obres

Un croquis serveix perquè us feu una idea d’allò que us demanen en la instal·lació.
En un cas real, normalment és el client qui us dirà on vol posar les càrregues, i
allò que encara és més important, quin tipus de càrregues.

En l’annex del web del
mòdul podeu trobar l’arxiu
croquis_provisional
_obres.dwg per a més
detalls.
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Els dispositius generals de
protecció i altres unitats de

preses de corrent no
formen, en cap cas, part del

CPMST.

Exemple: instal·lació elèctrica d’una grua

Posem que hi ha dos edificis en construcció i que un dels dos necessita una grua i l’altre
no. La instal·lació comença amb el quadre general de protecció (QGP), el qual és el nexe
d’unió entre l’embrancament particular amb l’embrancament de la companyia distribuïdora.
El QGP ha de ser com el model normalitzat que recomana l’empresa distribuïdora.

En el cas dels subministraments temporals no es fa servir un QGP normal,
sinó conjunts de protecció i mesura per a subministraments temporals
(CPMST), els quals estan constituïts per diversos mòduls de material aïllant
i han de complir la norma UNE EN 60439-4.

Instal·lació del CPMST

La instal·lació del conjunt de protecció i mesura (CPMST) s’ha de fer de manera obligatòria
a l’interior de l’armari que la protegirà contra contactes directes, impactes, pols, pluja o
vandalisme. Un cop instal·lat, s’ha de mantenir el grau de protecció exigit per al conjunt.

Del CPMST surt la derivació individual fins al quadre general de distribució. En aquest
cas no hi ha línia general d’alimentació (LGA). El quadre general ha de portar un interruptor
automàtic general i després un interruptor automàtic per a cadascuna de les sortides.

Les sortides van als quadres secundaris de força i enllumenat. Pel que fa als quadre
secundaris, estan formats per un interruptor automàtic general, un interruptor diferencial i,
per cada sortida, un interruptor magnetotèrmic, a més a més de disposar de connexió al
conductor de terra o protecció.

Els embolcalls, l’aparellatge, les preses de corrent i els elements de la instal·lació
que són a la intempèrie han de tenir un grau de protecció IP45, com a mínim.

Per confegir la memòria tècnica haureu de calcular les caigudes de tensió i
dimensionar els cables i les proteccions, així doncs, cal conèixer les distàncies
a les càrregues que es veuen en un croquis de la instal·lació, i les càrregues, és a
dir, la potència de la instal·lació, i des cadascuna de les línies que en formen part.

Per confegir la documentació suposareu les càrregues següents a l’instal·lació:

• Subquadre 1 (SC1)

– G01: grua, motor trifàsic de 15 kW, amb un factor de potència de 0,80

– X01: endolls trifàsics amb una potència total de 4,5 kW, amb un factor
de potència de 0,95

– E01: il·luminació, càrrega monofàsica de 2 kW, amb un factor de
potència de 0,9

• Subquadre 2 (SC2)

– X11: endolls trifàsics amb una potència total de 4,5 kW, amb un factor
de potència de 0,95

– X12: endolls trifàsics amb una potència total de 4,5 kW, amb un factor
de potència de 0,95

– E11: il·luminació, càrrega monofàsica de 2 kW, amb un factor de
potència de 0,9
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2.3 Metodologia per emplenar el model ELEC-3 (memòria tècnica)

El document ELEC-3 de la memòria tècnica de disseny és el més complex
d’omplir, ja que és el document que més implicacions té a l’hora del disseny
i l’execució de la instal·lació. Amb aquest document es defineixen tant la
potència de la instal·lació, com els cables que s’han d’utilitzar, com les
caigudes de tensió de cada línia.

Com mostra la figura 2.2, l’ELEC-3 es pot dividir en cinc parts amb la finalitat de
facilitar la tasca d’emplenar-lo i perquè també és l’ordre que es pot seguir quan es
fan els càlculs de la instal·lació.

Figura 2.2. Divisió ELEC-3

Les cinc parts de l’ELEC-3

• Part 1. Potència i corrent de les diferents línies. En aquesta part de l’ELEC-3, la qual és
també la primera que heu de resoldre a l’hora de fer el disseny de la instal·lació, s’han de
calcular els corrents i potències de cadascuna de les línies. Després se sumen els corrents
per saber el corrent total de les derivacions individuals i línies generals d’alimentació.

• Part 2. Amb els corrents calculats, es pot passar a triar la secció mínima del cable que pot
portar aquest corrent per complir la normativa –ITC-BT-19 i les normes UNE– d’acord amb el
tipus d’instal·lació escollit.
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• Part 3. Amb la secció feta, el corrent i la longitud de la línia, es pot passar a calcular la
caiguda de la tensió i aquesta també ha de complir els mínims de la normativa.

• Part 4. Aquesta part descriu el tipus d’instal·lació, si és sota un tub es descriu el diàmetre del
tub, l’aïllament del cable, etc.

• Part 5. A més de les dades administratives hi ha dades fonamentals de la instal·lació com les
potències, tant la instal·lada com la potència màxima admissible, la resistència del terra i la
quantitat i sensibilitat dels diferencials.

2.3.1 MTD. Part 1: potències i intensitats de cada línia

El primer pas és calcular la intensitat o potència total de la instal·lació, per això
heu d’anar calculant la intensitat de cadascuna de les línies:

• G01. Aquesta intensitat és la intensitat instal·lada per al circuit de la grua,
el G01: I = 15000√

3·400·0,8 = 27, 06 A. Però la intensitat de càlcul serà un
125% superior a aquesta d’acord amb el que prescriu la ITC-BT-47: 27, 06 ·
1, 25 = 33, 83 A

• X01: I = 4500√
3·400·0,95 = 6, 84 A

• E01: I = 2000
230·0,9 = 9, 66 A

• X11: I = 4500√
3·400·0,95 = 6, 84 A

• E11: I = 2000
230·0,9 = 9, 66 A

La intensitat total instal·lada serà de:

27, 06 + 6, 84 + 9, 66 + 6, 84 + 6, 84 + 9, 66 = 66, 82 A

Intensitat de càlcul. Però com que els càlculs s’han de fer amb el corrent
augmentat que prescriu el reglament, en aquest cas, com que es tracta d’un motor,
cal augmentar el corrent del motor un 125%. El corrent resultant s’anomena
corrent de càlcul o potència de càlcul i és el que es farà servir per calcular la
secció dels conductors:

33, 83 + 6, 84 + 9, 66 + 6, 84 + 6, 84 + 9, 66 = 73, 67 A

Observació sobre el càlcul del corrent total

En realitat, aquesta manera de calcular el corrent total serà incorrecte perquè s’han sumat
corrents trifàsics (grua i endolls trifàsics) amb corrents monofàsics (il·luminació), de
manera que el valor de la intensitat total serà en realitat el valor del corrent que passarà
per una de les fases, la que té connectada la càrrega monofàsica, mentre que per a les
altres fases només passaran les càrregues trifàsiques. En un sistema equilibrat, sense
càrregues monofàsiques, tots els corrents serien iguals.

Com que hi ha dues càrregues monofàsiques és important que cadascuna vagi a
una fase diferent. Aleshores, si connecteu les dues càrregues monofàsiques a la
mateixa fase tindreu:
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33, 83 + 6, 84 + 9, 66 + 6, 84 + 6, 84 + 9, 66 = 73, 67 A

a la fase en què heu connectat les dues càrregues monofàsiques i a la resta

33, 83 + 6, 84 + 6, 84 + 6, 84 = 54, 35 A

En canvi, si les càrregues monofàsiques es connecten a fases diferents tenim un
corrent de:

33, 83 + 6, 84 + 9, 66 + 6, 84 + 6, 84 = 64, 01 A

a les dues fases que tenen la càrrega monofàsica, i com abans,

33, 83 + 6, 84 + 6, 84 + 6, 84 = 54, 35 A

a la fase que no té cap càrrega monofàsica.

Així, el cable ha de suportar:

• 73,67 A si es connecten les càrregues monofàsiques a la mateixa fase.

• 64,01 A només, si les càrregues es reparteixen.

2.3.2 MTD. Part 2: seccions dels cables

Un cop calculats els corrents, ja és possible suposar una secció de cable a partir
de la taula de la ITC-BT-19, que és la mateixa seguida en les normes UNE. En la
figura 2.3 es mostra la taula de la memòria tècnica ja emplenada amb els valors
corresponents a la secció de fase, expressada en mil·límetres quadrats (mm2).

Figura 2.3. Emplenar l’MTD. Seccions dels cables

En l’annex del web
d’aquest mòdul trobareu
les taules que es fan
servir per calcular les
seccions del cables.
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Exemple de càlcul de les seccions dels cables

Les característiques del cable per separat són aquestes:

• G01 (E-F) amb una intensitat de càlcul de 33,83 A, el cable multiconductor, en conducte (B2),
3xPVC, ha de tenir la secció de fase de 10 mm2.

• X01 (G-H) amb una intensitat de càlcul de 6,84 A, el cable multiconductor, en conducte (B2),
3xPVC, ha de tenir la secció de fase d’1,5 mm2.

• E01 (I-J) amb una intensitat de càlcul de 9,66 A, el cable multiconductor, en conducte (B2),
2xPVC, ha de tenir la secció de fase d’1,5 mm2.

En el cas del subquadre SC1, la secció necessària és:

SC1 (C-D) amb una intensitat de càlcul de 33,83 + 6,84 + 9,66 = 50,33 A ; el cable
multiconductor, en conducte (B2), 3xPVC, la secció ha de ser de 16 mm2.

En el cas del subquadre SC2:

• X11 (M-N) amb una intensitat de càlcul de 6,84 A, el cable multiconductor, en conducte (B2),
3xPVC, ha de tenir la secció de fase d’1,5 mm2.

• X12 (O-P) amb una intensitat de càlcul de 6,84 A, cable multiconductor, en conducte (B2),
3xPVC, ha de tenir la secció de fase d’1,5 mm2.

• E11 (Q-R) amb una intensitat de càlcul de 9,66 A, cable multiconductor, en conducte (B2),
2xPVC, ha de tenir la secció de fase d’1,5 mm2.

Així doncs, en el subquadre SC2 (K-L) , a 23,34 A (resultat de sumar 6,84 + 6,84 + 9,66),
cable multiconductor, en conducte (B2) i 3xPVC, el cable ha de tenir una secció de 6 mm2.

La secció de la derivació individual per la qual ha de passar el corrent de tota la
instal·lació cal que sigui com a mínim de 25 mm2 per a 64,01 A (resultat de sumar 33,83
A + 6,84 A + 9,66 A + 6,84 A + 6,84 A), cable multiconductor, en conducte (B2) i 3xPVC.
Cal tenir en compte que aquí només s’ha sumat una càrrega monofàsica, perquè l’altra
càrrega monofàsica anirà a una altra fase, el corrent es dividirà entre les dues fases.

2.3.3 Part 3: caigudes de tensió

Un cop emplenada la part 1, és a dir, un cop ja heu calculat les potències i els
corrents, resolta la part 2 després d’haver calculat les seccions que són capaces
de suportar aquests corrents, per continuar confegint la memòria tècnica ara cal
sumar les potències i les intensitats, i completar la part 3 amb les caigudes de
tensió.

Sumar potències i intensitats

A l’hora de sumar potències i intensitats, el problema és que les potències tenen càrregues
monofàsiques i trifàsiques, de manera que les fases no tenen la mateixa intensitat.

Si, d’una banda, sumeu les potències o corrents, obtindreu el corrent per la fase on passa
el consum monofàsic, però aquest corrent no passarà per les altres dues fases.

En canvi, si sumeu sumeu les potències considereu el sistema totalment equilibrat, de
manera que el consum es repartirà entre les diferents fases.
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La manera habitual d’emplenar aquest full és fer-ho considerant que el sistema està
equilibrat; cal però tenir en compte que no sempre és així i que els cables han de suportar
el desequilibri de les fases.

Així doncs, les potències les sumareu com si el sistema fos equilibrat i el corrent
que hi posareu serà el corresponent a un sistema equilibrat, considerareu també un
factor de potència unitari tal com es mostra en la figura 2.4, encara que la secció
dels cables que hem calculat aguantarien els desequilibris i els diferents factors de
potència.

El factor de potència global

Un altre problema és el factor de potència global, el qual tampoc no és exacte, perquè
no totes les fases tenen el mateix factor.

Encara que, per a potències superiors a 15 kW, cal un comptador d’energia reactiva, això
vol dir que si hi ha un consum d’energia reactiva elevat sereu penalitzats econòmicament, si
poseu a la capçalera de la instal·lació un corrector del factor de potència, podeu considerar
el factor de potència igual a 1.

Figura 2.4. Emplenament de l’MTD. Caigudes de tensió

Caigudes de tensió. En el cas d’una instal·lació d’un únic abonat, com és el
cas d’una instal·lació provisional d’obres, pel fet de no haver-hi una línia general
d’alimentació LGA, podeu tenir una caiguda de tensió màxima d’1,5%, mentre
que en el cas dels circuits d’enllumenat, la caiguda de tensió màxima és del 3%, i
del 5% en la resta.

Aleshores, mirant la taula de la memòria tècnica de disseny, comprovareu que de
fet teniu unes caigudes de tensió molt baixes i que no cal augmentar la secció dels
conductors per una caiguda de tensió excessiva. Per efectuar els càlculs de les
caigudes es fan servir les fórmules següents:

Càrrega trifàsica:

∆V (%) =
P [W] · L [m]

γ
[

m
Ω·mm2

]
· U [V] · S [mm2]

· 100

U [V]

Càrrega monofàsica:

∆V (%) =
2 · P [W] · L [m]

γ
[

m
Ω·mm2

]
· U [V] · S [mm2]

· 100

U [V]
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Primer heu de calcular la caiguda de tensió per a la línia de la càrrega (% parcial),
i després hi heu de sumar la caiguda de tensió de les línies anteriors en sèrie.

Exemple de com es calcula la caiguda de tensió

Primer calculareu la caiguda de tensió des del quadre general de distribució (QGD) fins al
subquadre 2 (SC2):

De QGD fins a SC2 (K-L) ∆V (%) =
11.000 · 10
56 · 6 · 400 · 100

400
= 0, 20%

I aleshores calculareu la caiguda de tensió des del subquadre 2 fins a la càrrega X11:

De SC2 fins a X11 (M-N) ∆V (%) =
4.500 · 10

56 · 1, 5 · 400 · 100
400

= 0, 33%

La caiguda de tensió total d’aquesta línia serà la suma

0, 20 + 0, 33 = 0, 54%

0,54% és molt inferior al 5% que permet el Reglament, la qual cosa vol dir que la línia
podria tenir molts més metres dels que ara té.

Heu de tenir en compte que aquí no se suma la caiguda de tensió de la derivació
individual perquè en el còmput general de la caiguda de tensió aquesta ha de ser de
l’1,5% com a màxim a la derivació individual, i desprès de la derivació individual podeu
tenir fins a un 3% per a il·luminació, i un 5% per a la força, tal com mostra la caiguda de
tensió en la figura 2.5.

Figura 2.5. Caiguda de tensió

2.3.4 MTD. Part 4: propietats de la instal·lació

Seguint l’ordre, ara us queda la part 4 de la memòria tècnica de disseny, és a dir, la
descripció de la instal·lació, el tipus de cable emprat, si va sota tub, el diàmetre
del tub, i les seccions dels cables neutre i de protecció o terra.

Com recomana la ITC-BT 33 en les instal·lacions amb fins especials, instal·lacions
provisionals i temporals d’obres, les prescripcions particulars s’apliquen a les
instal·lacions temporals que es fan servir en la construcció de nous edificis, els
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treballs de reparació, modificació, extensió o demolició d’edificis existents; els
treballs públics, els treballs d’excavació i altres treballs similars, com és el cas
que ens ocupa.

Els cables a utilitzar en connexions i instal·lacions exteriors han de ser d’una tensió
assignada mínima entre 450 V i 750 V, amb coberta de policloroprè o similar,
d’acord amb el que prescriu l’UNE 21027 o l’UNE 21150, han de ser aptes per a
serveis mòbils.

Els cables d’instal·lació habitual amb aquestes característiques són els següents:

• Cable H07RN-F (norma UNE 21027-4): cable de tensió assignada entre
450 V i 750 V, amb conductor de coure de classe 5 apte per a serveis mòbils
(-F), aïllament de compost de goma (R) i coberta de policloroprè (N)

• Cable H07ZZ-F (AS) (norma UNE 21027-13): cable no propagador
d’incendis, de tensió assignada entre 450 V i 750 V, amb conductor de coure
de classe 5 apte per a serveis mòbils (-F), aïllament i coberta de compost
reticulat amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z)

• Cable DN-F (norma UNE 21150): cable de tensió assignada entre 0,6 kV
i 1 kV, amb conductor de coure de classe 5 apte per a serveis mòbils (-F),
aïllament de compost d’etilè propilè (D) i coberta de policloroprè (N)

D’acord amb allò que prescriu el Reglament en les instruccions ITC-BT-20 i ITC-
BT-21, les canalitzacions han d’estar disposades de manera que no exerceixin
cap esforç sobre el conductor excepte que estiguin previstes per a aquest efecte. El
grau de protecció mínim ha de ser –per a tubs conformes a l’UNE 50.086-1– el
següent:

• Resistència a la compressió “molt forta”

• Resistència a l’impacte “molt forta”

D’altra banda, el diàmetre dels tubs es calcula d’acord amb les taules que proposa
la ITC-21.

Segons la instrucció ITC-BT-18, que es basa en la norma UNE 20.460-5-54, la
secció del conductor de protecció ha de tenir la mateixa secció que els de fase
fins a 16 mm2; per més de 16 mm2 i fins a 35 mm2 la secció del conductor de
protecció pot ser de 16 mm2.

Els embolcalls, l’aparellatge, les preses de corrent i els elements de la ins-
tal·lació que són a la intempèrie han de tenir un grau de protecció IP45 com
a mínim.
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2.3.5 MTD. Part 5: esquema unifilar i proteccions

La part 5 de la memòria tècnica de disseny, a més de les dades administratives que
cal aportar, demana especificar els valors dels interruptors diferencials (ID) i de
l’interruptor general automàtic (IGA), és a dir, tracta del sistema de proteccions
de la instal·lació.

Si encara no heu fet l’esquema unifilar de la instal·lació ara és el moment de fer-lo.

Per confegir l’esquema unifilar de la instal·lació també hi ha un document
normalitzat que la Generalitat ofereix en PDF.

Una alternativa

El document normatiu de la Generalitat es pot fer servir de plantilla i copiar-lo amb la
màxima fidelitat en un programa de dibuix, de la mateixa manera que la plantilla de la
memòria tècnica de disseny es pot passar al format d’un full de càlcul. L’important, sobretot,
és que hi figurin totes la dades que demana l’Administració.

En la figura 2.6 es mostra el format del requadre que ha d’adoptar l’esquema
unifilar i que ha d’aparèixer en un document ELEC-2. La nota que es veu en la part
inferior esquerra de la imatge especifica els continguts mínims que el document
ha d’incloure.

Figura 2.6. Requadre ELEC-2

La secció dels conductors, les característiques dels aparells de maniobra
i protecció i la potència màxima admissible de cada circuit són els
continguts mínims que heu d’incloure en el document.

Cal fer, però, alguns aclariments pel que fa a la terminologia amb què s’expressa
la nota sobre els continguts mínims del document ELEC-2, i són:

• Quan es parla de secció dels conductors, de fet heu d’especificar la secció
de tots els conductors de fase, del neutre i el de protecció.

• En les característiques dels aparells de maniobra i protecció heu d’es-
mentar el màxim nombre d’aquests aparells perquè després no hi hagi cap
motiu de dubte. En el cas, per exemple, dels interruptors magnetotèrmics
caldria especificar-hi, a banda de la intensitat nominal, el poder de tall (kA)
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i el tipus de corba (B, C, D), i en el cas dels interruptors diferencials, la
intensitat nominal i la sensibilitat (mA).

• Al final de cada línia heu d’indicar la potència màxima admissible, i també
s’acostuma a posar el tipus de càrrega. Si es tracta de motors, d’il·luminació,
etc.

El criteri, una qüestió important

Tots els circuits que heu calculat en l’ELEC-3, és a dir, en la taula de l’MTD, també han de
ser presents en l’ELEC-2, és a dir, en l’esquema unifilar. D’aquesta manera podreu estar
segurs que les dades com, per exemple, la secció dels cables, apareixeran de la mateixa
manera en tots dos documents i que la manera de designar els circuits o les línies en
l’ELEC-3 i en l’ELEC-2 és la mateixa.

En principi, les dades de caigudes de tensió i longituds dels circuits ja apareixen
en l’ELEC-3 –la taula de la memòria tècnica– i no cal posar-les en l’ELEC-2
(esquema unifilar), però podeu posar allò que penseu que pot ser útil a l’hora
d’interpretar l’esquema unifilar, i posar les longituds o les caigudes de tensió us
pot servir per comprovar que el quadre de l’MTD és correcte.

Amb l’ajuda d’una taula dels valors normalitzats dels interruptors magnetotèrmics,
diferencials i de control de potència (ICP), podeu començar a calcular els valors
de les proteccions.

El corrent de tall de l’interruptor magnetotèrmic ha de ser com a mínim el que
necessitem perquè la càrrega funcioni i, com a màxim, el corrent més alt que el
cable pugui suportar.

El corrent nominal de l’interruptor magnetotèrmic permet calcular la potència
màxima admissible.

Caixes de protecció i mesura per a subministraments temporals (CPMST),
derivació individual (DI) i interruptor general automàtic (IGA). Comencem
primer pel quadre general de protecció (QGP), és a dir, el lloc on acaba la xarxa de
la companyia distribuïdora i on comença la instal·lació. EL QGP ha de complir les
exigències de la companyia distribuïdora com, per exemple, Endesa a Catalunya.

En el cas que ens ocupa, heu d’agafar els elements següents que apareixen en la
taula de la companyia subministradora:

• Potència a contractar: 43,64 kW

• Corrent assignat: 63 A

• Poder de tall (kA): > 4,5 kA

• Protecció tèrmica: 63 A (ICP-M)

• Protecció magnètica: 5 vegades el corrent de protecció tèrmica, actuant en
un temps inferior als 0,02 segons

• Conjunt de mesura: TMF1, multifunció

• Cablatge: Cu 16mm2

Valors normalitzats són els
següents: 2, 3, 4, 6, 10, 16,
20, 25, 32, 40, 50, 63 A, i
amb un poder de tall de 6,
10, 20 i 50 kA.

L’NTP-IEBT d’Endesa

La reglamentació d’Endesa
conté la norma tècnica particular
d’embrancaments i instal·lacions
d’enllaç en baixa tensió,
l’NTP-IEBT, dins de la qual es
pot consultar un quadre que
mostra els valors de les
intensitats que la companyia
subministra.
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En la secció “Annexos”
del web d’aquest mòdul
podeu consultar tant el
quadre d’Endesa per a

subministraments
temporals com l’esquema
unifilar definitiu (ELEC-3) i

la memòria tècnica de
disseny (ELEC-2).

• Fusibles gG: 100 A

Després dels fusibles (100 A), de l’equip de mesura (TMF1) i de l’ICP-M de 63 A,
heu de posar l’interruptor general automàtic (IGA). En aquest cas triarem un IGA
de 63 A. D’acord amb el que heu especificat en l’exemple d’ELEC-3, la intensitat
de càlcul era de 52,32 A. La intensitat que suporta el cable de 25 mm2 instal·lat
–d’acord amb la taula de la ITC-BT-19– serà de 77 A perquè l’IGA compleixi el
requisit:

52, 32 A < 63 A < 77 A

Aquest valor permet obtenir una dada, la potència màxima admissible, que us
demanaran en molts altres llocs de l’MTD. Vegem com:

Pmáxima admissible =
√
3 · 400 · 63 = 43, 64 kW

La potència instal·lada és la suma de les potències dels receptors que hi ha a la
instal·lació (sense aplicar cap factor de correcció). En el cas que ens ocupa:

16 + 4, 5 + 2 + 4, 5 + 4, 5 + 2 = 33, 5 kW

La potència de càlcul resulta d’aplicar-hi els coeficients –1,25 en el cas dels
motors, i 1,8 en el cas de l’enllumenat de descàrrega– i els factors de simultaneïtat.
En cas que tingueu un motor, la potència de càlcul serà:

18, 75 + 4, 5 + 2 + 4, 5 + 4, 5 + 2 = 37, 25 kW

En la figura 2.7 podeu veure l’esquema unifilar des de la caixa de protecció i
mesura per a subministraments temporals (CPMST) fins a l’interruptor general
automàtic (IGA).

Figura 2.7. Unifilar des de la CPMST fins a l’IGA
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Des de la caixa de protecció i mesura per a subministraments temporals surt la
derivació individual que arriba fins al quadre general de distribució (QGD), en
el qual hi ha l’interruptor general automàtic (IGA), que dóna la potència màxima
admissible, i un interruptor magnetotèrmic i diferencial per a cadascuna de les
línies que surten dins els subquadres.

Subquadres (SC). La línia que va des del quadre general de distribució fins al
subquadre SC1, tal com es mostra en la taula de la memòria tècnica de disseny
(ELEC-3), té una secció de 16 mm2, la qual amb el tipus d’instal·lació B2 suporta
53 A, i la intensitat de càlcul és de 36,65 A. Un interruptor magnetotèrmic de
50 A protegirà la línia (< 53 A), i permetrà que els aparells funcionin sense cap
problema de desconnexions.

Consideracions sobre els interruptors magnetotèrmics

El tipus pot ser el normal, amb corba C, poder de tall de 6 kA. En aquest cas també
podríem emprar un interruptor magnetotèrmic de 40 A. La línia estaria més protegida, però
la probabilitat que es disparés amb una maniobra com la posada en marxa de la grua
també seria més alta. Perquè no hi hagi talls de corrent i com que la línia queda suficient
protegida és millor posar un interruptor magnetotèrmic de 50 A per protegir la línia fins al
subquadre SC1.

Ara es tracta de fer el mateix amb el subquadre SC2. Línia de 6 mm2, corrent
màxim admissible de 30 A, consum de 15,88 A. L’interruptor magnetotèrmic pot
ser de 25 A.

El quadre general de distribució quedaria tal com es mostra en la figura 2.8.

Figura 2.8. Quadre general de distribució

Pel que fa als subquadres...

...heu de tenir en compte que a cada subquadre hi ha d’haver un interruptor magnetotèrmic
general i després un altre interruptor per a cadascuna de les línies. A més, totes les línies
han d’estar protegides contra els contactes indirectes mitjançant un interruptor diferencial.
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2.3.6 El terra i l’aïllament de la instal·lació

La part que la memòria tècnica de disseny (MTD) dedica a la resistència del terra
de protecció (figura 2.9) s’ha d’omplir mitjançant el mesurament directe del terra
de la instal·lació. També es pot calcular de manera aproximada si es coneix la
quantitat d’elèctrodes, la forma, el tipus dels terreny, etc.

Figura 2.9. Resistència del terra de protecció

El valor de la resistència del terra ha de ser suficient perquè l’interruptor diferen-
cial es dispari abans que apareguin tensions perilloses:

• 24 V en local o lloc conductor

• 50 V en la resta de casos

En una instal·lació per a un subministrament provisional d’obres es pot donar el
cas que el local sigui moll, ja que l’aigua es fa servir sovint en els processos de
construcció. Aleshores, si considereu el local com a conductor i protegit amb un
interruptor diferencial de 30 mA, la resistència del terra ha de ser inferior a:

R =
24

0, 03
= 800 Ω

Així doncs, qualsevol valor de la resistència del terra que sigui inferior a 800 Ω

serà correcte.

El Reglament també permet la utilització de molt baixes tensions de
seguretat (MBTS) o bé la protecció per separació elèctrica dels circuits
mitjançant un transformador individual.

Mesures de protecció contra accidents elèctrics. La major part dels accidents
en les obres són resultat de contactes indirectes, i deguts a un mal funcionament
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dels aparells interruptors, els quals si no tenen una protecció IP suficient s’omplen
de pols i deixen de funcionar correctament.

Cal garantir que els diferencials es dispararan correctament quan de manera
accidental un receptor metàl·lic entri en contacte amb una part activa de la
instal·lació. Per això:

La formigonera o la grua són dos exemples clars dels elements que han de tenir
una connexió correcta al conductor de protecció.

Pel que fa a l’aïllament de la instal·lació, el valor mínim ha de ser el que assenyala
la Guia-BT-Annex 4, el qual, en aquest cas, és de 500.000 Ω. Per arribar a obtenir
aquest valor l’heu de mesurar.

2.3.7 ELEC-5 Instal·lacions subjectes a reglaments específics

A més de l’ELEC-2 i l’ELEC-3, que són els documents que més informació donen
sobre la instal·lació, també cal emplenar la resta de documents de l’MTD.

En els documents amb un contingut més administratiu, els aspectes tècnics que
tenen més rellevància són els mateixos que els que ja heu especificat en emplenar
els models ELEC-2 i ELEC-3: la potència màxima admissible, la potència
instal·lada, el nombre i la sensibilitat dels interruptors diferencials.

En canvi, l’ELEC-5 s’ha d’emplenar sempre que hi hagi un element a l’instal·lació
que a més de complir amb la reglamentació elèctrica també hagi de complir les
reglamentacions especials. Es tracta, per exemple, dels aparells a pressió, de gasos
combustibles, de calefacció i, entre d’altres, dels aparells d’elevació i manutenció
que, com la grua, ens ocupen aquí. La figura 2.10 mostra com heu d’afegir la grua
en l’ELEC-5.

Figura 2.10. ELEC-5 Grua

Tots els elements metàl·lics
del provisional d’obres han
d’anar connectats a terra.



Instal·lacions elèctriques especials 52 Documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques especials

2.4 Indústria general (P < 20 kW)

Ara mirem de suposar que heu de fer la instal·lació en una nau industrial, per
exemple, d’una empresa de manteniment de maquinària. L’edifici consta de tres
parts principals tal com es mostra en la figura 2.11 un magatzem d’11 m per 20 m,
on només cal posar la il·luminació, una zona ocupada per les oficines, i una altra
zona que és la del taller on es fan petites reparacions.

Figura 2.11. Croquis de la nau industrial

En primer lloc, heu de disposar els elements fonamentals de la instal·lació.

Com que és un subministrament individual, heu de disposar una caixa general de
protecció (CGP) i un comptador (CM), és a dir, un conjunt de protecció i mesura
(CPM), que situareu al límit de la propietat que és, suposem, a 10 m de l’edifici.

A l’interior de l’edifici heu de posar el quadre general de comandament i protecció
(QGCP), també anomenat quadre general de distribució (QGD). Immediatament
davant d’aquest quadre, heu de col·locar la caixa o mòdul per a la instal·lació de
l’ICP-M(Interruptor de control de potencia-manual).

L’edifici està clarament dividit en tres parts principals: el magatzem, les oficines i
el taller. El quadre principal de protecció i comandament l’heu de posar a l’entrada
del magatzem de manera que no caldrà posar un quadre especial per al magatzem,
sinó que es farà servir el mateix. En acabat, heu de posar dos subquadres: un per
a les oficines, i un altre al taller, tal com mostra la figura 2.12.
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Figura 2.12. Disposició dels subquadres

2.4.1 Previsió de càrregues

Pel que fa a les càrregues que cal preveure a l’edifici, cal tenir en compte que
al magatzem només és necessari posar la il·luminació, per a la qual es miraran
d’utilitzar les làmpades i la distribució que donin més rendiment. Però, sobretot,
cal equilibrar les tres fases el màxim possible. A mès, heu de posar llums
d’emergència. En el cas de l’oficina, és necessari posar endolls generals, una
il·luminació normal i enllumenat d’emergència, com també un petit circuït d’aire
condicionat. I, finalment, cal posar endolls i llums al taller.

Recordeu que per saber la potència d’il·luminació cal fer càlculs lumínics, per
saber la potència de l’aire condicionat s’ha de calcular l’aïllament tèrmic, la
temperatura interior i l’exterior, etc., i, pel que fa als endolls, heu de conèixer la
potència de les càrregues connectades, el nombre total d’endolls i la simultaneïtat
dels diferents endolls. En resum, les càrregues previstes en el cas que ens ocupa
són les que resumeix la taula 2.1.

Taula 2.1. Càrregues previstes a les diferents zones de la nau industrial

Càrregues previstes (diferents sectors de la nau industrial)

Magatzem

Il·luminació a la fase R 1.200 W de llums de descàrrega

Il·luminació a la fase S 1.200 W de llums de descàrrega

Il·luminació a la fase T 1.200 W de llums de descàrrega

La ITC-25 com a referent

En el cas dels habitatges, per
exemple, el REBT (ITC-BT-25)
fa una previsió de 3.450 W per a
trenta endolls. Però, com que la
instal·lació en aquesta nau
industrial no és un habitatge, no
cal seguir exactament les
prescripcions del REBT sobre
els circuits dels habitatges, tot i
que són un bon punt de
referència.
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Taula 2.1 (continuació)

Càrregues previstes (diferents sectors de la nau industrial)

Dues línies de llums d’emergència 12 W cada una (làmpades de descàrrega)

Oficina

Motor d’aire condicionat 3 kW

Preses de corrent 3 kW

Enllumenat de l’oficina 1.200 W

Enllumenat d’emergència de l’oficina 9 W

Taller

Preses de corrent 3kW

Enllumenat del taller 800W

Enllumenat d’emergència del taller 9W

Els valors de les potències indicades com a previsió de càrregues han sortit de diferents càlculs i previsions que pertanyen a altres

mòduls, per la qual cosa no cal fer-los aquí.

2.4.2 Les seccions dels cables

Per calcular les seccions dels cables en la nau industrial, primer s’ha de procedir
d’acord amb el mètode de la intensitat màxima admissible, és a dir, si coneixeu la
intensitat que circula pel cable i, segons el tipus d’instal·lació, la intensitat màxima
que hi pot passar, podeu deduir la secció del cable mitjançant la taula de la REBT-
ITC-19.

Exemple: càlcul de les seccions dels cables de la nau industrial

Primer cal calcular els cables dels finals de línia, i després se sumaran les intensitats i es
calcularan els cables d’alimentació en els subquadres, primer per al magatzem i després
per a l’oficina i el taller. En acabat se sumarà tot i, finalment, es calcularà la derivació
individual.

Magatzem. Atès que l’enllumenat és una càrrega de làmpades de descàrrega, enllumenat
R s’ha de multiplicar per 1,8. El corrent de càlcul serà:

I =
1200

230·, 9 · 1, 8 = 10, 43 A

La instal·lació és del tipus B1-PVC2 (conductor unifilar en conducte), així que una secció
d’1,5 mm2, la qual suporta 15 A, és suficient.

A la resta de fases, l’enllumenat S i l’enllumenat T, també hi posareu un cable d’1,5 mm2.

En el cas dels llums d’emergència i degut a la seva potència baixíssima, hi posareu
directament el cable d’1,5 mm2. Només cal tenir en compte que, per a més de dotze llums,
els heu de separar en dues línies diferents, cada una amb els interruptors magnetotèrmics
corresponents.

Oficines. En el cas d’aquesta part de la nau industrial hi ha un aparell d’aire condicionat, al
compressor del qual suposarem una potència de 3 kW. Els aires condicionats són motors,
així que cal aplicar el 125% al corrent nominal o, el que es el mateix, multiplicar el corrent
nominal per 1,25.

I =
3.000

230 · 0, 8 · 1, 25 = 20, 38 A
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La instal·lació és del tipus B1-PVC2 (conductor unifilar en conducte), la secció de 4 mm2

suporta 27 A, de manera que és suficient.

Per a les preses de l’oficina heu de suposar 3.000 W (factor de potència de 0,95), el qual
dóna el corrent següent:

I =
3.000

230 · 0, 95 · 1, 25 = 13, 73 A

La instal·lació és del tipus B1-PVC2 (conductor unifilar en conducte), així que la secció
d’1,5 mm2, la qual suporta 15 A, és suficient.

Pel que fa a l’enllumenat de l’oficina, cal suposar 1,2 kW de làmpades de descàrrega, la
qual cosa dóna el corrent de càlcul següent:

I =
1.200

230 · 0, 9 · 1, 8 = 10, 43 A

La instal·lació és del tipus B1-PVC2 (conductor unifilar en conducte), així que la secció
d’1,5 mm2, la qual suporta 15 A, és suficient.

Pel que fa als llums d’emergència, atès que tenen una potència baixíssima, hi posareu
directament un cable d’1,5 mm2. Com en els altres casos, heu de tenir en compte que si hi
ha més de dotze llums, els heu de separar en dues línies diferents, cada una de les quals
ha disposar dels interruptors magnetotèrmics corresponents.

En relació amb la secció del subquadre de l’oficina que falta, hi ha dues opcions:

• Fer la línia monofàsica. En aquest cas, només caldrien dos cables. Per calcular la secció
faria falta sumar tots el corrents i buscar un cable que suportés el corrent. Aquest corrent
seria de 20,38 + 13,73 + 10,43 = 44,54 A, i, per tant, faria falta un cable de 10 mm2, però es
crearia un desequilibri greu a les fases.

• Fer la línia trifàsica. En aquest cas, caldrien tres cables més el neutre. Cadascuna de les
càrregues aniria en una fase, per exemple, la fase R a l’aire condicionat, la fase S als endolls,
i la fase T a la il·luminació. Per calcular la secció no cal sumar tots el corrents, en el pitjor dels
casos, que és quan només funciona una de les tres càrregues, el corrent de càlcul seria el
corrent d’aquesta fase; si hi ha un consum més equilibrat els corrents seran menors. Així
doncs, en el pitjor dels casos, cal que suporti 20,38 A, i per a fer-ho serveix que el cable tingui
una secció de 4 mm2.

Taller. A aquesta part de la nau industrial hi ha dues càrregues: la dels endolls i la de la
il·luminació.

Per a les preses de corrent del taller, se suposaran 3.000 W (factor de potència de 0,95), la
qual cosa dóna el corrent següent:

I =
3.000

230 · 0, 95 · 1, 25 = 13, 73 A

La instal·lació és del tipus B1-PVC2 (conductor unifilar en conducte), així que la secció
d’1,5 mm2, la qual suporta 15 A, és suficient.

Per a l’enllumenat del taller suposem 1,2 kW de làmpades de descàrrega; això ens dóna el
corrent de càlcul següent:

I =
1.200

230 · 0, 9 · 1, 8 = 10, 43 A

Tipus d’instal·lació B1-PVC2 (conductor unifilar en conducte), la secció d’1,5 mm2 suporta
15 A, així que és suficient.

Pel que fa a la secció que falta del subquadre del taller, passa el mateix que en els cas de
l’oficina. Hi ha dues opcions:

• Línia monofàsica de 10,43 + 13,73 = 24,16 A. Aquesta solució implica un cable més gruixut
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i crea un desequilibri a les fases, de manera que en l’eventualitat de fer una ampliació caldria
canviar tota la línia.

• Línia trifàsica, que té tres avantatges en relació amb la monofàsica, és a dir, té seccions més
petites, més equilibri global de les fases i la possibilitat oberta de noves ampliacions, ja que
com que hi ha dues càrregues i hi ha tres fases, en el cas d’una eventual ampliació futura es
podrien connectar les noves càrregues a la fase que queda lliure. L’únic inconvenient és el
nombre de cables, els quals en el cas de la línia monofàsica són només la fase i el neutre, i,
en canvi, en el cas de la trifàsica són les tres fases més el neutre, però tenen una secció més
petita.

De manera que, en raó dels avantatges que representa, es posarà la línia trifàsica fins al
taller i cables d’1,5 mm2 de secció.

Derivació individual.. Per calcular la secció de la derivació individual heu de sumar totes
les potències de càlcul de la nau industrial i, després d’aplicar-hi els coeficients oportuns,
s’obté la potència total: 19,91 kW. El corrent és, doncs, de 32,28 A. De tota manera, segons
la ITC-BT-15, la secció de les derivacions ha de ser com a mínim de 6 mm2, la qual té una
intensitat màxima admissible soterrada de 57 A.

Amb aquestes dades, ja podeu emplenar els apartats 1 i 2 de l’ELEC-3, la memòria tècnica
de disseny, tal com es pot veure en la figura 2.13.

Figura 2.13. Intensitat i seccions. ELEC-3. Nau industrial

2.4.3 Caigudes de tensió

Una vegada heu calculat les intensitats, heu seleccionat una secció per al cable i
calculat sobre el plànol o el croquis les distàncies que han de recórrer els diferents
elements, podeu passar a calcular les caigudes de tensió.
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Les caigudes de tensió han d’estar a dins dels mínims que el Reglament
prescriu.

A les instal·lacions d’un únic abonat, no hi ha línia general d’alimentació (LGA),
així que podeu tenir una caiguda de tensió màxima de l’1,5%, mentre que en el
cas del circuits d’enllumenat la caiguda de tensió màxima és del 3%, i del, 5% per
la força.

La figura 2.14 mostra com en cap cas no s’han de superar les caigudes de tensió
permeses.

Figura 2.14. Caigudes de tensió en la indústria

La derivació individual té una caiguda de tensió del 0,49%, quan el màxim, ja que
no hi ha línia general d’alimentació (LGA), per a un subministrament individual
és de l’1,5%.

L’enllumenat del magatzem si bé té una caiguda de tensió prou elevada –un
2,89%– no arriba al màxim del 3%. Si hi arribés, hauríeu d’haver augmentat
la secció del cable.

Pel que fa als circuits de força, com que es tracta de motors i endolls, la caiguda
màxima de tensió que tenen és del 4,45%, mentre que en aquest casos la màxima
segons el Reglament és del 5%.
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Recordeu que la taula de la
memòria tècnica de disseny

(ELEC-3), i les línies de
l’esquema unifilar (ELEC-2)
han de tenir el mateix nom

per poder ser identificades.

2.4.4 Propietats de la instal·lació

En els casos que heu estudiat, s’ha considerat una indústria de caràcter general
que no té risc d’incendi o d’explosió (ITC-BT-29), ja que no hi ha presència de
substàncies inflamables.

Pel que fa a l’ELEC-2 i l’ELEC-3 no hi gaires canvis entre una indústria amb riscos
d’incendi o no, tret del tipus de cable i d’instal·lació. Pel que fa als corrents
màxims, admissibles, i a la caiguda de tensió màxima permesa també cal seguir
les mateixes pautes que en qualsevol instal·lació.

En el cas que heu vist de la indústria general, el tipus d’instal·lació es sota un tub,
la de tipus B que prescriu la normativa. La derivació individual va soterrada i la
resta del tub és superficial.

Els cables triats són, en el cas de la derivació individual, el cable RV 0,6/1 kV,
per a les línies entre el quadre general de distribució (QGD) i els subquadres (SC)
també s’ha emprat el cable RV 0,6/1, i per a la resta de quadres, el cable H07V.

En el cas de les seccions dels conductors neutre i de protecció heu d’utilitzar la
mateixa secció que a les fases.

El diàmetre dels tubs es calcula d’acord amb les taules de la BT-ITC-21, com passa
amb les distàncies respecte a altres instal·lacions, les alineacions amb elements
estructurals de l’edifici, etc.

Atès que no hi ha cap instal·lació a la intempèrie, ni es preveu cap lloc on la
instal·lació necessiti una protecció IP especial, no cal emplenar aquest apartat.

2.4.5 Proteccions i esquema unifilar de la instal·lació

Un cop coneguda la secció dels conductors i calculat el corrent que hi pot
passar, ara es tracta de protegir aquests cables perquè, en cas de curtcircuit o
de sobrecàrrega, el subministrament elèctric es talli i els cables no pateixin cap
desperfecte ni provoquin cap incendi. Però la protecció ha de permetre el pas del
corrent de funcionament normal. Així doncs, les proteccions han de complir la
condició següent:

In consum < In protecció < In admissible cable

A més de la protecció magnetotèrmica, que protegeix principalment la instal·lació
i els aparells connectats a aquesta, cal posar una protecció amb interruptors
diferencials per evitar accidents elèctrics deguts a contactes indirectes. De fet,
en els diferents documents de tipus ELEC, aquesta és una dada que es demana
contínuament i que ha de quedar especificada clarament tant pel que fa a la
quantitat com a les característiques.
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On millor es pot veure el sistema de proteccions de la instal·lació feta és
en un esquema unifilar ben detallat. És el document més consultat i més
important de la memòria tècnica.

Començarem pel conjunt de mesura i protecció (CMP), el qual ha de seguir la
normativa particular de l’empresa distribuïdora. S’ha escollit una de les intensitats
normalitzades per al subministrament individual de més de 15 kW.

En la taula de l’MTD teniu la potència de càlcul i la potència instal·lada, i amb
aquestes potències us indicaran la modalitat de potència per al CPM que trieu.
Així la potència de càlcul és de 19,91 kW i la potència instal·lada de 14,64 kW.
Per tant:

P =
√
3 · 400 · 40 = 27712W = 27, 7 kW

És a dir, la potència màxima admissible P serà de 27,71 kW, la qual correspon
a una intensitat de 40 A, valor nominal de l’interruptor general automàtic (IGA).

En la figura 2.15 podeu veure un quadre de protecció i mesura (QPM) i la derivació
individual.

Figura 2.15. QPM i derivació individual

Del quadre de protecció i mesura (QPM), que s’ha col·locat al límit de la propietat
de la indústria, surt la derivació individual que arriba fins al quadre general de
distribució (QGD), en el qual posareu l’ICP-M, l’IGA i també les proteccions
dels subquadres (figura 2.16).

En la secció “Annexos”
del web del mòdul podeu
consultar la normativa
particular d’Endesa per a
subministraments
individuals de més de 15
kW.
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Figura 2.16. Quadre general de distribució industrial

Cal protegir totes les línies amb diferencials, i tal com es pot veure en l’esquema
unifilar, en aquest cas cal posar com a mínim un diferencial per al magatzem, un
per a les oficines i un altre per al taller. En els casos de l’oficina i del taller, atès
que aquests espais tenen un subquadre especial per a ells, s’ha posat un diferencial
al quadre general i un altre al subquadre.

En ser un dispositiu directament relacionat amb la seguretat de la instal·lació, el
diferencial apareix en molts llocs dels ELEC en què cal indicar el nombre, les
característiques i el circuit en el qual es troba.

Després cal protegir cada línia amb l’interruptor magnetotèrmic adequat, de
manera que es dispari abans d’arribar a la intensitat màxima admissible del cable.

Pel que fa a la corba de disparament, a tots els interruptors magnetotèrmic serà la
típica corba C, tret del cas de l’aire condicionat que, en ser un motor, pot ser una
corba D.

2.4.6 Terra i aïllament de la instal·lació

Encara falten posar dues dades per acabar d’emplenar l’ELEC-3: la resistència
del terra i l’aïllament de la instal·lació.

Per ser exactes, els valors de la resistència del terra i de l’aïllament de la
instal·lació s’haurien de mesurar, i com sempre han de donar uns valors que
es trobin dins dels límits que prescriu el Reglament.
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En el cas de la resistència del terra, el valor màxim d’aquesta resistència està
determinat pel valor màxim de tensió que aquest pot assolir en cas de defecte d’un
aparell i la possibilitat d’un contacte indirecte, és a dir:

• 24 V per a locals humits

• 50 V per a la resta de locals

En el cas de la nau industrial que ens ocupa, no es preveu que pugui ser un lloc moll,
així que la tensió de contacte no ha de superar els 50 V, i com que els interruptors
diferencials tenen una sensibilitat de 30 mA, el valor màxim de la resistència de
terra serà:

R =
50

0, 03
= 1.666, 67 Ω

Qualsevol valor més petit que aquest és suficient, i en general els valors de la
resistència del terra són molt més petits. Podem fer una mesura per emplenar la
memòria o bé, si es coneix la composició del terreny i dels elèctrodes, aquesta
resistència es pot calcular directament.

Pel que fa a la resistència d’aïllament per a diferents tipus de tensions de la
instal·lació, els valors han de ser com a mínim els que assenyala la taula 1 de
l’apartat 2.3 de l’annex 4 de la Guia-BT, els quals es resumeixen en la taula 2.2.

Taula 2.2. Valors mínims de la resistència d’aïllament d’una instal·lació

Tensió de la instal·lació Resistència d’aïllament (kΩ)

Molt baixa tensió de seguretat
(MBTS)
Molt baixa tensió de seguretat de protecció
(MBTP)

250

Inferior o igual a 500 V 500

Superior a 500 V 1.000

En el nostre cas, com que la tensió de la instal·lació és igual o inferior a 500 V, l’aïllament de la tensió hauria de ser més gran de

500.000 Ω. Aquest valor, perquè fos exacte, s’hauria de mesurar.

2.4.7 Els altres documents ELEC

L’esquema unifilar (ELEC-2) i la taula dels diferents circuits de la memòria tècnica
de disseny (ELEC-3) juntament amb els diferents croquis de la disposició dels
elements que formen la instal·lació són els documents més tècnics i que donen
més informació sobre la instal·lació.

Els altres documents ELEC contenen informació de caire més administratiu que
tècnic, i en tot cas en el certificat (ELEC-4) i en la instància (ELEC-1) es posen
els valors més importats de la instal·lació com són la potència màxima admissible,
o els que tenen a veure directament amb la seguretat de la instal·lació, com, per
exemple, el nombre i les característiques dels interruptors diferencials o el valor de
la resistència de terra. Però, de fet, aquests valors ja s’han consignat en l’ELEC-3
i en l’ELEC-2.



Instal·lacions elèctriques especials 62 Documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques especials

Finalment, en l’ELEC-5, cal posar els aparells que estan connectats a l’instal·lació
elèctrica però que han de complir una reglamentació específica.

En el cas d’una nau industrial d’una petita indústria o taller, es pot afegir l’aparell
de l’aire condicionat, el qual ha de complir els reglaments relatius a la calefacció,
la climatització i l’aigua calenta sanitària (figura 2.17).

Figura 2.17. ELEC-5. Equip de l’aire condicionat
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Introducció

En el món laboral del sector elèctric, el tècnic ha de fer la feina d’una manera
correcta, d’acord amb la normativa establerta i amb uns nivells de qualitat i en uns
espais de temps determinats, de manera que respongui a les exigències actuals i
conegui les instal·lacions especials amb què treballa.

Les habilitats pràctiques i la destresa en la utilització de les eines i els materials
només es poden adquirir manipulant-los i fent-los servir per treballar, raó per la
qual és molt important conèixer els procediments que s’han de seguir i haver agafat
l’experiència de manipulació necessària en les instal·lacions elèctriques especials.

Aquesta unitat és de caire presencial i es troba situada al final del mòdul, perquè
té el propòsit de donar l’oportunitat a l’estudiant de treballar amb els diferents
continguts estudiats al llarg del mòdul.

Avui dia, quan fem qualsevol tipus d’instal·lació, disposem de molts materials,
sistemes i eines que ens faciliten enormement aquesta tasca. La majoria dels
fabricants, tant de dispositius com d’eines específiques, ofereixen a l’instal·lador
instruccions detallades d’ús, però és imprescindible haver tingut una primera presa
de contacte amb operacions de muntatge d’instal·lacions elèctriques especials.

Aquesta unitat proposa, doncs, una formació pràctica orientada a dur a terme
tasques afins a les instal·lacions elèctriques especials. Amb l’estudi d’aquesta
unitat es dóna per acabada la formació necessària per a un tècnic responsable
d’instal·lacions elèctriques especials.

Si l’estudiant acaba amb aprofitament aquesta unitat, juntament amb els continguts
de les unitats anteriors, haurà assolit les competències professionals bàsiques que
li han de permetre la integració laboral en empreses relacionades amb el sector de
les instal·lacions elèctriques especials.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne:

• Instal·lacions d’enllumenat exterior

1. Munta una instal·lació elèctrica petita d’enllumenat exterior (llums
muntats sobre braç, fixats en un mur o paret, o sobre columna, entre
d’altres possibilitats) aplicant la normativa i reglamentació vigents.

– Aplica la normativa i reglamentació vigents.
– Du a terme les operacions mecàniques i elèctriques necessàries

(muntatge de llums i equips auxiliars, caixes de protecció i de-
rivació, canalitzacions elèctriques i quadre de protecció, mesura
i comandament, connexió d’elements, entre d’altres), complint
les especificacions donades, les instruccions dels fabricants i la
normativa i reglamentació vigents.

– Du a terme el muntatge d’acord amb els criteris de qualitat
establerts.

– Verifica la posada en servei de la instal·lació seguint el procedi-
ment descrit en la norma UNE 20460-6-61.

– Utilitza el luxímetre per mesurar el nivell d’il·luminació.
– Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les

de seguretat davant del risc elèctric) i de protecció ambiental.
– Col·labora amb l’equip de treball en la resolució dels problemes

que es presenten, amb una actitud responsable, respectuosa i
tolerant.

– Demostra un coneixement suficient de la normativa aplicable a
les instal·lacions d’enllumenat exterior.

2. Manté instal·lacions d’enllumenat exterior aplicant tècniques de mesu-
raments elèctrics i relaciona la disfunció amb la causa que la produeix.

– Identifica els símptomes observats o mesurats com a disfuncions
o possibles avaries.

– Formula hipòtesis raonades de les possibles causes de les avaries,
reals o provocades, en una instal·lació d’enllumenat exterior.

– Localitza les avaries fent les proves, comprovacions i mesura-
ments d’acord amb el protocol tècnic d’intervenció establert.

– Du a terme les operacions de reparació o substitució dels elements
aplicant els procediments requerits.

– Aplica la normativa i reglamentació vigents.
– Utilitza adequadament equips i eines, segons el tipus d’interven-

ció.
– Comprova la funcionalitat de la instal·lació.
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– Du a terme la intervenció en el temps requerit.
– Descriu les mesures més importants a adoptar en el manteniment

preventiu d’una instal·lació d’enllumenat exterior.
– Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les

de seguretat enfront el risc elèctric) i de protecció ambiental.
– Mostra autonomia en l’execució de les tasques proposades.

3. Aplica les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció am-
biental en el muntatge i manteniment de les instal·lacions elèctriques
especials, i identifica els riscos associats, les mesures i els equips per
prevenir-los.

– Identifica els riscos laborals en les tasques de muntatge i man-
teniment d’instal·lacions elèctriques especials (manipulació de
materials, equips, eines, utensilis, màquines; verificació d’ins-
tal·lacions; reparació i substitució d’elements; treballs en altura,
entre d’altres).

– Determina les mesures de seguretat i de protecció personal que
s’han d’adoptar en cada cas.

– Identifica les possibles fonts de contaminació de l’entorn ambien-
tal.

– Valora l’ordre i la netedat d’instal·lacions i equips com a primer
factor de prevenció de riscos.

• Instal·lacions de receptors i de característiques especials

1. Munta una instal·lació elèctrica petita d’un local de característiques
especials interpretant la documentació tècnica i aplicant el REBT.

– Du a terme les operacions mecàniques i elèctriques necessàries
(muntatge de canalitzacions elèctriques, premsaestopes, si escau,
caixes de connexió, elements de maniobra, receptors per a l’enllu-
menat, dispositius de comandament i protecció, bases de preses
de corrent domèstiques i industrials; execució de connexions,
entre d’altres) d’acord amb la documentació tècnica, les instruc-
cions dels fabricants i les prescripcions del REBT.

– Fa un ús adequat del material, equips i eines.
– Respecta els temps estipulats.
– Du a terme el muntatge d’acord amb els criteris de qualitat

establerts.
– Comprova la funcionalitat de la instal·lació.
– Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les

de seguretat enfront el risc elèctric) i de protecció ambiental.
– Resol satisfactòriament els problemes que es presenten.
– Actua amb responsabilitat.
– Demostra un coneixement suficient de la reglamentació aplicable

a les instal·lacions en locals de característiques especials.

2. Munta instal·lacions elèctriques amb finalitats o en ubicacions especi-
als aplicant el REBT.
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– Organitza les diferents fases del muntatge.
– Du a terme les operacions mecàniques i elèctriques necessàries

per al muntatge de la instal·lació (provisional d’obres, part de la
instal·lació a escala d’un estand o d’una piscina, entre d’altres pos-
sibilitats) d’acord amb la documentació tècnica, les instruccions
dels fabricants i les prescripcions del REBT.

– Fa el muntatge d’acord amb els criteris de qualitat establerts.
– Comprova la funcionalitat de la instal·lació.
– Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les

de seguretat enfront el risc elèctric) i de protecció ambiental.
– Actua amb responsabilitat.
– Resol satisfactòriament els problemes que es presenten.
– Demostra un coneixement suficient de la reglamentació aplicable

a les instal·lacions elèctriques amb finalitats i en ubicacions
especials.

3. Munta una instal·lació de molt baixa tensió interpretant la documenta-
ció tècnica i aplicant el REBT.

– Organitza les diferents fases del muntatge.
– Du a terme les operacions mecàniques i elèctriques necessàries

per al muntatge de la instal·lació (muntatge de canalitzacions
elèctriques, dispositius de comandament i protecció, receptors
per a enllumenat d’MBT, bases de presa de corrent de BT i
d’MBT, i execució de connexions, entre d’altres) d’acord amb
la documentació tècnica, les instruccions dels fabricants i les
prescripcions del REBT.

– Fa un ús adequat del material, equips i eines.
– Du a terme el muntatge d’acord amb els criteris de qualitat

establerts.
– Respecta els temps estipulats.
– Comprova la funcionalitat de la instal·lació.
– Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les

de seguretat enfront el risc elèctric) i de protecció ambiental.
– Resol satisfactòriament els problemes que es presenten.
– Actua amb responsabilitat.
– Demostra coneixements suficients de la reglamentació aplicable

a les instal·lacions elèctriques a tensions no usuals.

4. Munta una instal·lació de receptors atenent al REBT.

– Du a terme les operacions mecàniques i elèctriques necessàries
per al muntatge de receptors (motors, transformadors, reactàncies
o cables i plafons radiants, entre d’altres possibilitats) d’acord
amb les especificacions tècniques i les instruccions dels fabri-
cants.

– Mesura la intensitat, tensió, potència i factor de potència dels
receptors i els compara amb els valors teòrics.

– Aplica el REBT.
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– Du terme el muntatge d’acord amb els criteris de qualitat esta-
blerts.

– Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les
de seguretat enfront el risc elèctric) i de protecció ambiental.

– Actua amb responsabilitat.
– Resol satisfactòriament els problemes que es presenten.
– Demostra coneixements suficients de la reglamentació aplicable

a les instal·lacions elèctriques de receptors.

5. Manté instal·lacions de receptors i de característiques especials apli-
cant tècniques de mesuraments elèctrics i relacionant la disfunció amb
la causa que la produeix.

– Identifica els símptomes observats o mesurats com a disfuncions
o possibles avaries.

– Formula hipòtesis raonades de les possibles causes de les avaries,
reals o provocades, en instal·lacions de receptors i de característi-
ques especials.

– Localitza les avaries fent les proves, comprovacions i mesures
d’acord amb el protocol tècnic d’intervenció establert.

– Du a terme les operacions de reparació o substitució dels elements
aplicant els procediments requerits.

– Aplica el REBT.
– Utilitza adequadament equips i eines, segons el tipus d’interven-

ció.
– Comprova la funcionalitat de la instal·lació.
– Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les

de seguretat enfront el risc elèctric) i de protecció ambiental.
– Du a terme la intervenció en el temps requerit.
– Mostra autonomia en l’execució de les tasques proposades.
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1. Adquisició d’habilitats pràctiques

Una gran part de la feina del tècnic en instal·lacions elèctriques especials
consisteix a muntar, connectar i engegar diferents dispositius que poden format
part de la instal·lació, i per fer-ho ha de seguir sempre la normativa de referència
i complir les normes de prevenció de riscos i de protecció ambiental.

Per aquestes raons, tot seguit us plantegem una sèrie d’activitats pràctiques
relacionades amb els coneixements assolits al llarg del mòdul de manera que es
puguin assimilar tots els procediments i les habilitats relacionades en aquest entorn
professional.

Entre les diferents pràctiques que se us proposaran hi ha:

• Muntatge d’una petita instal·lació d’enllumenat exterior

• Muntatge d’una instal·lació elèctrica petita d’un local de característiques
especials

• Muntatge d’una instal·lació petita de molt baixa tensió

• Muntatge d’una instal·lació de receptors

Per realitzar aquestes pràctiques sempre s’han de tenir en compte les
instruccions dels fabricants i la normativa i reglamentació vigents aplicades
a les instal·lacions d’enllumenat exterior, com és el cas del REBT.

1.1 Muntatge d’una petita instal·lació d’enllumenat exterior

En aquesta pràctica es poden dur a terme operacions mecàniques i elèctriques
necessàries per al muntatge de llums i equips auxiliars, caixes de protecció i
derivació, canalitzacions elèctriques i quadre de protecció, mesura i comandament
i la connexió d’elements entre d’altres.

1.2 Muntatge d’una instal·lació elèctrica petita en un local de
característiques especials

En aquesta pràctica es poden dur a terme les operacions mecàniques i elèctriques
necessàries per al muntatge de la instal·lació com pot ser el muntatge de canalit-
zacions elèctriques, caixes de connexió, elements de maniobra, receptors per a

A totes les pràctiques cal fer
un ús adequat dels
materials, dels equips i de
les eines.
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enllumenat, dispositius de comandaments i protecció, bases de preses de corrent
domèstiques o industrials, execució de connexions, entre d’altres.

1.3 Muntatge d’una instal·lació petita de molt baixa tensió

En aquesta pràctica es poden dur a terme les operacions mecàniques i elèctriques
necessàries per al muntatge de la instal·lació com pot ser el muntatge de cana-
litzacions elèctriques, dispositius de comandament i protecció, receptors per a
enllumenat d’MBT, bases de preses de corrent BT i MBT, execució de connexions,
entre d’altres.

1.4 Muntatge d’una instal·lació de receptors

En aquesta pràctica es poden dur a terme les operacions mecàniques i elèctriques
necessàries per al muntatge de receptors com pot ser el muntatge de motors,
transformadors, reactàncies o cables i plafons radiants, entre d’altres possibilitats.


