
ANÀLISIS SOBRE “EL VALOR MÀXIM PREVIST DE CURTCIRCUIT EN LES XARXES DE B.T. – 10 kA –“, SEGONS LA NTP-IEBT DE
FECSA –ENDESA

COMUNICAT ---------------------. Ntra. Ref. RX-1 A. Sedeño / Enginyer Industrial. Pàg.1 de 3

DE:
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Data: 08/10/11 Rev. 2

Mòbil: 680 814 765. Email: info@ingenieria-electrica-claris.com

A: ---------------

A la Att. Sr. ------------------

0. ASSUMPTE:

CONSULTA SOBRE “EL VALOR MÀXIM PREVIST DE CURCIRCUIT (CC) EN LES XARXES DE B.T. – 10 kA –“,
SEGONS LA NTP-IEBT DE FECSA –ENDESA.

Aclariment 1

1. EXPOSICIÓ

Amb relació a la resposta que va emetre el dilluns 3 d’octubre, considero que haurien de diferenciar entre:

a) Corrent prevista de c.c. eficaç (ICC) o IK, màxima en un punt d’una instal·lació elèctrica.
Portat a l’origen de la instal·lació d’enllaç (CGP), aquesta corrent servirà com una referència
per a que el projectista realitzi els seus càlculs de c.c., i en funció de les canalitzacions determini el
PdeC (ICS) dels diversos dispositius contra sobreintensitats - sobrecàrregues i c.c.-. Devent-se
complir les expressions que reflecteixen al respecte la norma UNE 20460-4-43 (Veure Annexo I)
Seria convenient especificar, a més a més, el c.c. mínim que segueixi permitent el tret, o en el
seu defecte establir el back-up corresponent al respecte.

b) Corrent assignada admissible de curta duració (1 s) –també eficaç-, associada en especial a un
embarrat, o canalització elèctrica en general –tant per a l’aparellatge com per l’aparamenta-.
-En general se sol representar per “ICW “, i s’argumenta en Normes EN 60947-2 i IEC 60947-2.

-En las especificacions d’homologació de materials -circuïts físics- se solen dar els valors mínims
exigibles; por exemple, són el cas de los 12 kA i 7,5 kA que reflecteix l’apartat 4.5.6 de la NTP-
CT. Veure a més a més Norma GE FNZ001.

 En realitat és la capacitat tèrmica, i en part també, la electrodinàmica, als c.c. que ofereixen els circuïts –
equips i conductors-. IEC 865-1.

Amb els valors assignats no hauria problema, inclòs en el cas de que el TR d’alimentació fos de
1000 kVA, excepte en certa excepció –tenint en compta els dispositius de sobreintensitats homologats
situats aigües a dalt i la topologia de la xarxa -. Veure concepte de “intensitat de curtcircuit condicional”
segons IEC 60439-1. Es complirà de forma folgada la desigualtat de “energies específiques passants”
següent:

[1]

(I2. t)QUADRE = 122 (kA)2.(1s) = 144 MA2s; en canvi (I2. t)FUSIBLE O INTERRUPTOR < 50 MA2s, per a (ICC)Previst ≈ 20 kA

Encara que l’altre condició necessària pel compliment de la norma <IEC 60439-1> va una mica justa en el
cas TR de S = 630 kVA, i es pot dir que no entra pels de 1000 kVA; aquesta condició és:

[2]

Sent IP la corrent de c.c. cresta, la qual genera elevades forces electrodinàmiques principalment en
embarrats.

(IP)QUADRE = ICW . n ;on n = f (ICC)Previst = f´(cos φcc) Previst

(IP)QUADRE = ICW . n = 12 kA . 2,5 = 30 kA; per tant valor acceptable, però podria ésser massa baix per complir amb
l’aparamenta associada, a partir de IU > 1000 A.

(I2. t)QUADRE > (I2. t) FUSIBLE O INTERRUPTOR

(IP)QUADRE > (IP)FUSIBLE O INTERRUPTOR
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Iberdrola, en els seus NTP homologats, novament es torna a guarir en salut al respecte, doncs especifica que ICW[kA]
=25 S, sent S la potència aparenta nominal del transformador MT/BT en kVA, i n =2,5 – això al igual que Fecsa Endesa-.

Recordem, i segons la NTP-CT de Fecsa-Endesa, per a les xarxes de servei públic, els trafos de major
potència seran de 630 kVA, i per algun altre cas excepcional de 1000 kVA.
Un trafo de 630 kVA que es trobi ubicat en el propi emplaçament de consum, els seu valors

característics de c.c., podrien ser: (ICC)3F  ≈ 20 kA, (ICC)2F  ≈ 17 kA, (ICC)F-N  ≈ 18 kA (a prop dels bornes TR)

Paral·lelament això, s’ha de dir que els fusibles homologats per la distribuïdora, tant per la CGP
(PdC=120 kA), com els associats a les DI (PdC ≥50 kA) – en el cas d’ instal·lacions d’enllaç d’edificis 

residencials-, disposen en tots dos casos més que suficient “capacitat de ruptura”, i buidarien la falla per a
possibles curtcircuits severs en unes dècimes de milisegons (energia passant relativament no molt alta).

Dit això, tot apunta que la reglamentació en seguritat industrial es compleix encara en el cas més advers,
–trafos de fins a 630 kVA-. No obstant, considero que la especificació genèrica dels 10 kA (NTP-IEBT),
origen de la petició del present aclariment és un error, doncs a més a més porta desviacions en el
establiment de las selectivitats.
Recordem, a més a més, que en xarxes de distribució en BT, en el branc de l’embrancament
s’observaran els dos trafos concatenats disposats en paral·lel, amb la corresponent superposició de les Icc,
independentment que la potència unitària dels mateixos sigui inferior a 630 kVA i les distàncies siguin
apreciables.

En punts funcionalment associats a IGA e ICP, entre altres, la (ICC)Prevista per a bastant casos serà
superior al PdC de magnetotèrmics modulars homologats: ICP (6 kA), e IGA (10 kA), però encara així l’
acompanyament (back-up) – segons norma CEI 64.8 – s’oferirà el fusible situat aigües a dalt.
-Sigui l’exemple d’una DI d’un habitatge amb “electrificació bàsica”; això exigeix::

- Fusibles gG de 63 A
- Cables ES07Z1-K de 10 mm2

- IGA 25A,corba C.
Així doncs , el fusible protegirà el cable de c.c. –i no de sobrecàrregues-, i el IGA ho protegirà per
sobrecàrregues i c.c. no molt severs, <filiació de proteccions>

- En certs casos i situacions associades a “instal·lacions d’enllaç amb abonat únic”amb CPM (TMF-10)
superiors a 630 A, convindria considerar la ICW mínima de 12,0 kA a partir d’una possible “potència màxima a
autoritzar” de 693 kW. Si li associaran fusibles –CGP- de 1250 A gl/gG podria deixar de complir-se l’expressió:

Suposo que vostès així ho consideren i apliquen per a tals casos excepcionals en el subministro en BT., doncs, per la
meva part només és un anàlisis des de la distància, i amb les meves possibles errades.

Sense voler allargar més, considero que tot això requereix una justificació analítica rigorosa amb
simulació gráfica per a situacions concretes, si és que les singularitats de las quals ressalto tinguéssim
lloc; doncs, no hi ha dubte que parteixo de certes premisses hipotètiques.

Espero haver pogut assemblar alguna cosa positiva, dins del ja conegut.

Sense més, agraeixo la confiança dipositada.

Atentament,

Barcelona, a 12 d’ Octubre de 2011.

Fdo.: Antonio Sedeño.

(IP)ARMARI > (IP)FUSIBLE O INTERRUPTOR
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FULL ANNEX

2. REFERÈNCIES:

 Bàsica: Norma Tècnica Particular “Embrancaments i Instal·lacions d’Enllaç en Baixa Tensió”
(NTP-IEBT). Aprovada segon Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre, junt amb altres NTP,
també de Fesca-Endesa.

 General: REBT, segon RD 842/2002, de 2 d’ agosto. Veure Articulo 15 “Acometidas e
Instalaciones de Enlace”, punto 3.

 Derivada: ITC-22 del REBT “Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra
sobreintensidades”; en especial el punto 1.1-b ”protección contra cortocircuitos”.

 Paralela: Manual Técnico de Distribución MT 2.80.12 – julio de 2004 – de IBERDROLA
“Especificaciones particulares para Instalaciones de Enlace BT”. Establece, en su:

- Apartado 3 “Datos básicos”, una Intensidad máxima de cortocircuito trifásico de50 kA.
- Capítulo II punto 1, una intensidad de c.c. prevista en el origen de la instalación de 50 kA

máxima y 12 kA mínima, para el dimensionado de cuadros armarios y embarrados eléctricos.

 Normas CEI y EN-UNE relacionadas.

ANNEXO I: Protecció contra curtcircuits

S’han de complir les següents conclusions::

1) ; para la Icc màxima –valor eficaç –

2) ; per a qualsevol punt de la instal·lació o xarxa.

3) ; per a qualsevol punt de la instal·lació o xarxa.

Per temps no superiors a 5 s (temps de referència màxim), la norma UNE 20460-4-43 estableix, per a
l’escalfament límit del cable, la fórmula:

CCI

S
kt 

t

S
k(Icc) CableAdm.

O sigui, al rang de temps fins a 5 s, se complirà que “la energia específica admissible del cable” serà
major o igual que “la energia específica passant de disparo del dispositiu de tall”

; on (I2 t)Admis. Cable = (k2 S2)Cable Esforç tèrmic del cable.

Sent:
t: temps màxim [s] en el qual ha de buidar-se el curtcircuit, en funció de (Icc)Prevista instal·lació

PdC: Poder de tall, corrent maximal que és capaç d’interrompre el fusible sense destrucció del mateix.
ICCp: intensitats de curtcircuito prevista.
IS : intensitat de tall real.
ICCmàx: intensitat de curtcircuit admissible en la canalització en 5 segons .

on:
t: duració (s)
S: secció (mm²)
k: constant que depèn del conductor:

(I2 t)Admis. Cable  (I2 t)Dispositiu de Tall

(IPdC)Dispositiu  (Icc)Prevista

(Icc)Adm. Cable  (Is)Dispositiu en 5 s

(Icc)Prevista instal·lació (Is)Dispositiu en 5 s

k =115, Conductor de coure en PVC
k = 142, Conductor de coure en XLPE y EPR
k = 74, Conductor d’alumini en PVC
k = 93, Conductor de Al en XLPE i EPR.


