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ANEXO C 
INFORME DE RESULTADOS  

PLAN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA 2010 
 
   Nº DE PROTOCOLO:  10/56 

     
 
 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE: 
 
Electrificación de cercas exteriores mediante enerxías renovables 

 
2.- UNIDADE ADMINISTRATIVA ORGANIZADORA: 
 
CIAM (INGACAL) 

 
3.- LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE: 
Enderezo: Carretera de Betanzos a Mesón do Vento, km 7 – 15318 Mabegondo 
Concello:  Abegondo 
Provincia: A Coruña 
 
4.- RESPONSABLE:  Tfno.: 981647902 Ext. 217 
 
Juan Castro Insua 
 
 
 

5.- DATOS DO COLABORADOR: 
Nome e apelidos:  Tfno.: 
Enderezo: 
Concello: 
Provincia: 
NIF: 
 
6.- INTRODUCIÓN: 
 
O sector gandeiro galego está pasando un momento de prezos baixos dos produtos que xera, ben 
sexa carne coma leite. Como o futuro presúmese que vai continuar coa mesma problemática, no 
período de vacas fracas hai que idear sistemas de aforro dos custos de produción, así como, 
respecto polo medio ambiente. Deste xeito, unha maneira de producir mais barato é pasándose a 
un sistema extensivo ou semiextensivo na medida do posible. Ao mesmo tempo, interesa ofertar 
produtos diferenciadores, acadados ó realizar pastoreo como pode ser leite rico en omega 3, 
carne de vacún criada en pasto, etc. 
 Para ter os animais en pastoreo é esencial ter unhas boas cercas que delimiten as parcelas. 
Estudos realizados  no Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo suxiren que o pastoreo 
con oferta de pasto controlada,  mellora a produción da canal e do leite fronte a outros tipos de 
pastoreo que ofertan  o pasto de forma global. Para poder levar a cabo este tipo de pastoreo faise 
necesario dispor de cercas para o control do gando. 
Así xurde en moitos casos, a necesidade de dotar de electricidade cercas que están distantes das 
instalacións ou da vivenda, tendo que facer uso normalmente de pastores con batería ou, en 
menor medida panel solar. 
A raíz disto, xurdiu a idea de xerar enerxía eléctrica a partir dun curso de auga, construíndo un 
prototipo de noria co fin de obter datos reais para o correcto funcionamento do sistema. 
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7.- MATERIAL E MÉTODOS: 
 
Para a realización deste proxecto, foi preciso construir un prototipo de noria coas seguintes 
características: 
• Base da noria con estructura metálica e a propia noria, combinación de metálica con madeira 

tratada. No exterior da noria anclouse uns recipientes para recoller a agua e así provocar o 
movemento xiratorio da noria. Para o centro da noria empregouse un disco xiratorio 
estándar. 

• Dimensións: Diámetro de 2.5 metros e ancho 0.2 m. 
• Eixo da noria e eixo intermedio anclados na base sobre dous rodamentos autoengrasantes en 

cada un deles.  
 
     Ademáis, adquiriuse un pastor electrico, unha batería, un alternador, dúas poleas de 45 cm, 
dúas de 6 cm e un piloto testigo de carga.  Optouse por un alternador pola particularidade de  
xerar corriente eléctrica con menor número de revolucións por minuto (rpm) fronte a unha 
dinamo que precisa máis. 
      
 

 
Foto 1: proceso de construcción da noria no taller do CIAM 
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Foto 2: vista dos recipientes sobre os que se dirixe o chorro de auga motriz 

 

 
Foto 3: vista xeral da noria completamente rematada 
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      Para calcular a combinación de poleas necesarias co fin de garantir o correcto funcionamento 
do sistema, partimos do dato estimativo de que a noria dará unhas 18 voltas por minuto 
(estimouse dándolle voltas manualmente sin ter colocadas as poleas), sendo necesarias un 
mínimo de 1000 revolucións por minuto (rpm) no alternador para que recargue a batería (dato 
facilitado polo suministrador). A polea máis grande dispoñible (standar no mercado) é de 45 cm 
de diámetro e a de  menor  4 cm de diámetro (sería a de menor tamaño posible para que non 
xurdan problemas no correcto trascurrir da correa). Con todo isto, procedeuse aos cálculos de 
poleas necesarias para que o sistema funcione correctamente. Na táboa seguinte indícase os 
resultados obtidos, sendo necesario facer un eixo intermedio para acadar as 1.000 rpm no 
alternador: 
   

 
Táboa 1: cálculo do diámetro de poleas necesarias 

 
     Polo tanto, é preciso colocar unha polea de 45 cm na noria, unha de 6 cm na entrada do eixe 
intermedio, unha de 45 cm na saída do eixe intermedio e de 6 cm no alternador. 

 

 
Foto 4: detalles do xogo de poleas 

 
     Na foto 3 amósase o conxunto de elementos que integran a parte eléctrica:  
 - Alternador: de 12 voltios, idéntico ao dun automóbil ou tractor que é o mecanismo que neste 
caso é movido pola noria e precisa  un mínimo de 1000 rpm para producir corrente eléctrica 
(alterna ou continua) que se almacena na batería. Cando comeza o movemento, necesita ser 
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excitada pola propia corriente almacenada na batería para funcionar correctamente. Unha vez 
que se iniciou, xa non precisa desta alimentación, desconectándose automaticamente.  
 - Piloto testigo de carga: cando está encendido indica que o alternador non ten as                     
rpm suficientes para cargar a batería. 
 - Batería: de 12 voltios que alimenta ó pastor eléctrico e recárgase polo alternador. Ao inicio do 
xiro da noria, alimenta ao alternador para excitalo e que inicie a produción de enerxía alcanzado 
o réxime de 1.000 rpm. 
 - Pastor eléctrico: de 12 voltios e con capacidade de abastecer 60 km de cerca (segundo 
fabricante) sempre que a fonte de alimentación xere os 12 voltios. Dispón dun dispositivo que 
apaga o pastor se o voltaxe da batería baixa de 11 voltios como medida de seguridade para non 
danar a batería. Unha vez que aumente o voltaxe, automaticamente encéndese de novo. 

 
 

 
Foto 5: detalles da parte eléctrica  

 
     Posteriormente probouse con unha corriente de auga de caudal coñecido e semellante á que 
terá no curso da auga onde se instalará definitivamente. Concretamente 150 litros/minuto e 
disposto dito chorro a unha altura de 1.75 metros sobre a base da noria. 
 
 
8.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 
     Coas suposicións e os cálculos explicados no punto anterior, os datos obtidos ao poñela en 
funcionamento a noria baixo o chorro de auga mencionado,  foron os seguintes: 
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Táboa 2: datos estimados, resultado e opcións a tomar 

 
     Á vista dos resultados, o dato suposto no apartado anterior de 18 voltas por minuto da noria 
co impacto do chorro de auga (150 l/min) non se consegue, debido ao freno que lle provocan as 
poleas (incrementadas aínda máis ao ter que dispor un eixo intermedio), polo que se recalculou o 
sistema. Na táboa 2 indícase na primeira fila os datos supostos inicialmente, na fila segunda 
calcúlanse os datos reais ao coñecer o dato exacto das voltas por minuto da noria con ese chorro 
de auga, resultando ser de 450 rpm, insuficientes para que o alternador recarge a batería. Esto 
implica ter que variar a relación de poleas para acadar as 1000 rpm mínimas precisas no 
alternador, polo que se baraxan dúas opcións (na táboa 2 indícanse en cor vermello os posibles 
cambios):  
 - Opción 1: sustituir as dúas poleas de 6 cm (unha na entrada do eixo intermedio e outra no 
alternador) por unhas de 4 cm, obtendo así 1012,5 rpm. 
 - Opción 2:  sustituir tan só a polea de 45 anclada no eixo da noria por unha de 75 cm (sería 
complicado atopala directamente no mercado como xa se dixo, pero quedaría a opción de pedila 
ao fabricante) e a de 6 cm do alternador por unha de 4 cm. 
     A data deste anexo, estase a levar a cabo a opción 1, polo que non hai máis datos ao respecto. 
Nas publicacións que se farán na páxina web do CIAM indicarase o completo desenvolvemento 
desta acción de transferencia. En teoría, con esta solución o alternador xiraría a máis de 1000 
rpm, polo que o piloto testigo de carga deberá apagarse e así recargaría a batería.  
     A ubicación definitiva da noria será no río  
carregal que atravesa as instalacións do CIAM,  aproveitando unha zona de desnivel natural do 
cauce. Existe ademáis unha pequena represa, onde se colocará unha tubería de diámetro 50 mm, 
que conducirá a auga á noria para facela xirar. 
 
9.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 
      
     Con esta acción de transferencia conseguiuse o fin pretendido: diseñar un prototipo de noria 
para xerar corriente eléctrica a partires dun curso de auga e  xerar datos que serven de referencia 
para divulgar esta innovación e  promover a súa difusión. 
     Como conclusións, citar as seguintes: 
- O feito de ter que ir a un segundo eixo para acadar as 1000 rpm precisas para o correcto 

funcionamento do alternador, implica tamén ir a dúas correas, co cual estamos a ocasionar 
un maior rozamento no xiro da noria, perdendo así potencial do chorro de auga. Esto 
poderíase solucionar indo a un maior ancho de noria, de polo menos 40 cm (en vez de 20 
cm),  permitíndo así poñer uns recipientes de maior capacidade, posto que, co chorro de 150 
l/min do que se dispón, cae parte da auga fora deles, co cual se está perdendo potencial para 
acadar máis voltas por minuto na noria con ese caudal. 

- Nos cursos de auga pode fluctuar o caudal ao longo do ano, para o que pode ser interesante 
que as poleas sexan doadas de cambiar, permitindo así xogar con elas para garantir sempre 
estar no réxime de voltas adecuado (ou incluso un cambio semellante ao dunha bicicleta). 
Outra solución sería a de dispor dunha chave de paso na tubería que conduce a auga do curso 
do rego á noria, para que sexa a mesma ao longo de todo o ano. De todos xeitos, o que temos 
que garantir é as 1.000 rpm mínimas para o correcto funcionamento do alternador, aumentar 
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estas revolucións non supón ningún problema, dado que o propio alternador ten un 
dispositivo de descarga do exceso de voltaxe xerado sen danar a batería. 

 
 
 
10.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE: 
 
 

Mabegondo, 14 de Decembro de 2010 
 
 
 
 

Fdo.: Juan Castro Insua 
 


