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Introducció
El projecte du a terme la instal.lació d’un aerogenerador en sistema aïllat capaç de
produïr la suficient energia com per a carregar les bateries de ciclomotors i bicicletes que
utilitzen un motor elèctric exclusivament com a sistema motriu.
L’aerogenerador s’instal.la a les dependències de la Universitat de Girona, a una de les
cobertes de l’edifici P-II, a sobre d’un mástil d’alçada de 6 metres. El lloc d’ubicació és el
més idoni per evitar la proximitat d’obstacles, com altres edificis o arbres.

Esquema de blocs
El projecte consta d’un sistema de producció d’energia, en aquest cas un aerogenerador
que dona corrent alterna trifàsica, un regulador de càrrega que controlarà la intensitat a
suministrar a les bateries de càrrega, les bateries estacionàries de càrrega, un inversor
d’ona senoidal que proporcionarà una corrent mononfàsica alterna de 230 V per
alimentar qualsevol aparell per a aquesta tensió, i els diferents components generals
d’una instal.lació elèctrica (Cablejat, armaris, fusibles, proteccions, etc).
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L’aerogenerador
El model instal.lat es el Power Spin TSW
2.200, capaç de proporcinar una potència
màxima de 2200 W amb vents de 10 m/s.
L’equip incormpora un regulador de
càrrega específic per a bateries
estacionàries. Tant mecànicament com
elèctricament disposa d’un fre que regula
la rotació de les pales quan la velocitat del
vent supera els 10 m/s, evitant avaries del
sistema.
Està fixat a la coberta
de l’edifici
mitjançant varilles roscades DN20 fixades
amb formigó i resina química epoxi de
gran resistència. Disposa també de 4
tensors amb cable d’acer que reforcen el
màstil.
El màstil té una alçada de 6 metros. Als annexes podem trobar trobem la documentació
tècnica d’aquest equip.

El regulador de càrrega
A dins de la torre que dona accés a la
coberta a on està instal.lat l’aerogenerador,
es troba el quadre que conté el regulador
de càrrega. És el que es mostra a la
següent figura.
El regulador de càrrega transforma el
corrent altern que dona la turbina de
l’aerogenerador a corrent continua de 24
Vcc amb la intensitat adequada per a
carregar les bateries. Cal dir que la
intensitat de càrrega pot fluctuar en funció
de la velocitat del vent, no obstant mai
superarà el valor màxim de intensitat de
càrrega per no fer malbé les bateries

Disposa de dues portes amb claus genèriques que s’obren pels laterals. La porta
posterior dona accés a les connexions elèctriques del regulador reservades
exclusivament per taques de manteniment, la porta frontal dona accés a un interruptor per
a aturar la turbina per tasques de manteniment.
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Per aturar la rotació de les pales caldrà accionar el interruptor cap a on indica la fletxa.

Atenció: No es pot aturar la turbina si esxisteixen vents superiors a 4 m/s, la turbina
s’aturarà quan la velocitat de rotació sigui baixa.

Armari de bateries
A sota de l’armari que conté el regulador de càrrega trobem l’armari de bateries, inversor
i proteccions. El podem veure a la següent figura:

Tèrmics

Load box

Inversor

Bateries
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L’armari de bateries conté les pròpies bateries de càrrega, que està format per un grup
de 12 vasos estacionaris de 2 Vcc i 370 Ah de la casa Tudor, un inversor AJ Studder
1300 24 Vcc, uns fusibles de sortida de bateries de 63ª, un quadre de proteccions amb
magnetotèrmics per a ventilació i suministre i un “Load box” que consisteix en una
conjunt de resistències dissipadores per l’excés de energia de l’aerogenerador quan les
bateries es troben carregades.
La funció de les bateries és emmagatzemar l’energia que produeix l’aerogenerador a
través del regulador de càrrega, que controla la instensitat de càrrega de les bateries.
L’inversor o ondulador, transforma els 24 Vcc de les bateries a una tensió alterna de 230
V i 50 Hz, la potència màxima que pot entregar aquest inversor és de 1200 W. Aquest
inversor disposa d’un sistema de baix consum que el manté en Stand-by mentre no hi
hagi connectada cap càrrega, el que baixa molt l’autoconsum.
Existeixen dos magnetotèrmics, un per donar suministre per part de l’inversor cap al
quadre de suministre del laboratori i un altre per accionar els ventiladors de refrigeració.
Aquests ventiladors estan controlats per un termostat d’ambient que els engega quan la
temperatura interior de l’armari supera els 35ºC.

A la figura podem observar els magnetotèrmics de “ventilació” i “sortida 230 V”. Aquests
magentotèrmics hauran d’estar activats per tal de que la ventilació de l’armari funcioni
correctament i perque al quadre de suministre del laboratori hi arribi corrent.
Els portafusibles “fusibles bateries” contenen fusibles de 63 A, són una protecció
adicional en cas de curtcircuit.
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El quadre de suministre
Al costat del laboratori de pràctiques d’energies renovables existeix un quadre tal i com
es veu a la següent figura.

El quadre disposa de dos preses de corrent de 230 V AC a on es poden connectar un
màxim de 1200W tot i que s’indica per precaució que la càrrega màxima serà de 1000 W,
si connectem càrregues superiors, el magnetotèrmic que es troba al costat saltarà.
També trobem un diferencial per protegir a les persones de contactes indirectes per
derivacions o fuites.
El voltímetre de la part superior indica la tensió de suministre, la qual ha d’estar en
condicions normals entre 220 i 230 V.
Per ultim trobem un contador de consum que contabilitzarà els kWh consumits per les
càrregues connectades al sistema eòlic.

Connexionat
El cablejat que conecta l’aerogenerador fins a l’armari de bateries i regulador passa
soterrat per la coberta pel costat de la barana paralela a la paret dels armaris.
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La connexió entre l’armari de bateries i el quadre de suministre travessa les terrasses de
l’edifici i va soterrat fins a entrar a dins del laboratori d’energies renovables per un dels
forats d’expansió del formigó, a prop d’un dels aparells de aire acondicionat.
Posteriorment segueix pel sostre del laboratori fins a la paret a on es troba el quadre de
suministre.
La presa de terra del sistema connecta l’estructura de l’aerogenerador directament amb
una piqueta clavada a terra. La connexió es fa desde un dels tensors de l’structura de
l’aerogenerador, baixa a través d’un tub metàli per la paret de les xemeneies de
calefacció, travessa la zona de pas per sota els blocs de pedra existents i segueix
baixant per la paret fins al costat de l’accés dels soterranis de l’edifici. La piqueta està
clavada aproximadament a 4 metres de la paret a una profunditat de 1,5 metres.
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ANNEXE DE CÀLCULS

Dades de Consum
Les dades de les càrregues a connectar al sistema corresponen al següents models:
Ciclomotor elèctric
Model: Bereco E-MO
Potència nominal/màxima: 750W / 1200W
Bateries: Li-Ion 48V 10Ah
Autonomia mitja: 35-45 Km
Consum mig: 1 Kwh
Carregador: 230 V - 5 A
Temps de càrrega: 2 – 2,5h

Model: Bicicleta elèctrica (general)
Potència nominal: 300 W
Bateries: 36 V – 48 V; 10 Ah
Carregador: 300 W
Tot i que es desconeix les vegades i el nombre de aparells que es carregaran al sistema,
s’estima, per fer els càlculs, que es connectaran al sistema les següents càrregues:
1 ciclomotor elèctric cada 2 dies
2 bicicletes elèctriques cada 2 dies
Càrrega
ciclomotor
Bicicleta 1
Bicicleta 2

Potència (W)
1000
300
250

Hores / dia
1,25
1
1

Energia equivalent (Wh dia)
1250
300
250

TOTAL

3,25 h

1800 Wh

Dades d’energia produida.
Per calcular la potència de l’aerogenerador considerarem que la mitja de vent anual és la
més desfavorable, en aquest cas considerem una velocitat del Vent de 3 m/s.
L’energia anual necessària haurà de ser com a mínim el resultat de multiplicar l’energia
necessària diària corresponent a les càrregues pel total de dies de l’any aplicant els
factors de correcció que es produeixen per la transformació d’energia, els rendiments
dels equips i el factor de pèrdues de la instal.lació:
Energia necessària: 1800 wh-dia x 365 dies = 657.000 Wh-any = 657 Kwh-any
Factor de correcció alterna-continua-alterna: 0.9
Rendiment regulador: 0.95
Rendiment inversor: 0.95
Factor de pèrdues generals: 10%
8 de 8

Per tant l’energia necessària anual serà de:

E = 657 kWh-any / (0.9 x 0.95 x 0.95 x 0.9) = 898.73 kWh-any

Per tant necessitem un equip capaç de proporcionar aquest minim d’energia amb una
velocitat del vent de 3 m/s.
Consultant la fitxa tècnica de l’equip aerogenerador dels anexes, (Model Power Spin
TSW 2200) , observem a la gràfica de energia anual estimada uns valors d’energia
segons les velocitats mitjanes del vent:

Velocitat mitja del vent
3 m/s
4 m/s
5 m/s
6 m/s

Producció anual estimada
1100 Kwh (aprox.)
2200 Kwh
4200 Kwh
6200 Kwh

Per tant amb la instal.lació d’aquest equip donem servei per a les càrregues descrites.
En condicions de vents superiors l’energia produïda augmentaria per lo que podriem
realitzar càrregues més sovint o de més aparells.
També es pot donar el cas de que amb unes condicions de vent per sota de 2,5 m/s
durant 2 ó més dies i carregant els aparells descrits, l’energia acumulada per les bateries
quedés esgotada.

Càlcul de la capacitat de les bateries

Considerant que el mateix dia es carreguin les 3 càrregues disponibles en la seva totalitat
però en moments diferents, obtenim els següents valors:

Càrrega
ciclomotor
Bicicleta 1
Bicicleta 2

Intensitat
càrrega (A)
5
1,30
1,08

de Temps
càrrega (h)
2,5
2
2
TOTAL

de Ah necessaris
12,5
2,60
2,16
17,26 Ah

Considerem dos dies d’autonomia del sistema per si trobem condicions de vent
desfavorables.
2 dies d’autonomia x 17,26 Ah = 34,52 Ah
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A partir d’aquesta dada buscarem la configuració de bateries més òptima. La tensió
continua escollida és de 24 Vcc i considerem un cos de Phi de 0,90.
Multiplicant els Ah necessaris per la tensió de servei en alterna i dividint per la tensió
continua del sistema pel cosinos de Phi obtindrem la capacitat òptima per a un sistema
de 24 Vcc .
Capacitat bateries a 24Vcc = (34,52 x 230) / (24 x 0,90) = 367 Ah
S’escull el model Tudor Enersol de 2 Vcc i 370 Ah. La configuració serà de 12 vasos
connectats en sèrie obtenint els 24 Vcc

Manteniment de la instal.lació
La instal.lació serà revisada per la empresa instal.ladora dins dels primers 6 mesos
desde la finalització de la instal.lació.
Dintre de la primera visita de manteniment s’explicarà el mantniment preventiu i visual de
la instal.lació i s’entregarà documentació.
És recomenable mantenir ventilades les zones de emmagatzematge de bateries.

Documentació adjunta:
-

Manual d’instruccions i muntatge de l’aerogenerador TSW 2200 i regulador
Fitxa tècnica TSW2200
Documentació tècnica inversor AJ studer 1300
Instruccions de servei i manteniment de les bateries estacionaries.

Empresa Instal.ladora:
ENERGIES SOLARS GIRONA, S.L.
Ctra. Juià, 80 17460 Celrà - Girona
Contacte:
Josep Manel López
Tf. 616 48 93 79
Josep Viñas
Tf 616 48 80 89
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