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UNITAT 1 Els recursos energetics 
Fonts d energia 

Les fonts d’energia són els recursos naturals dels quals es pot obtenir energia 
per produir calor, llum i potència. 

LES FONTS DENERGIA DURANT EL TEMPS 

• Energia muscular i del Sol (pobles primitius) 
• Força dels animals i obtenció del foc 
• Residus vegetals i animals com a combustibles 
• Energia del vent i l’aigua (necessitat de grans quantitats per a les 

màquines) 
• Màquina de vapor (revolució industrial. s.XIX) 
• Demanda d’energia per l’augment del transport i mecanització 
• Carbó vegetal per carbó mineral (fins al 59% de l’E. Cons al món) 
• Benzina (petroli)(pels avenços tècnics i la invenció del motor d’explosió) 
• Derivats del petroli (més avantatges que el carbó: més poder calorífic, 

absència de residus sòlids, facilitat d’obtenció i transport i econòmics) 
(arriba al 50% d’utilització a nivell mundial als anys 70) 

• Guerra araboisraeliana- es triplica el preu- crisi de l’energia 
• Gas natural (2a guerra mundial) 
• Energia nuclear (recerca de solucions a la necessitat energètica) 
• Recursos renovables (per la crisi del petroli, esgotament de recursos, 

accidents nuclears) 

FONTS DENERGIA TRADICIONAL  FOC AIGUA I VENT 

• El Sol va ser la primera font d’energia utilitzada per la humanitat. Va fer 
possible l’existència dels aliments, escalfar-se, assecar les pells, 
conservar aliments, etc. 

• El descobriment del foc va permetre noves aplicacions. 
• El vent va ser utilitzat en el transport fluvial i marítim i en els molins de 

vent (també civilitzacions molt antigues). 
◦ Per bombar aigua (a Pèrsia) 
◦ Molins de vent per moldre gra (a Europa) 

• Els corrents d’aigua van servir per la sínia, roda hidràulica o molí 
d’aigua. 

• Millora del molí d’aigua a l’edat Mitjana 

: 
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• Rodes hidràuliques (màquines motrius més importants des de l’edat 
moderna al S.XIX) 

CLASSIFICACIO DE LES FONTS DENERGIA 

Segons la seva naturalesa: 
• Primàries es troben a la natura (llenya, carbó, petroli, aigua) 
• Secundàries s’obtenen de les primàries (electricitat, benzina) 

Segons les reserves disponibles: 
• Renovables reserves il·limitades (Sol, vent, biomassa) 
• No renovables reserves limitades (carbó, petroli, gas natural i urani) 

Segons el grau d’utilització: 
• Convencional es produeix la major part d’energia consumida per la 

societat (petroli, gas natural, carbó, hidroelèctrica, nuclear) 
• No convencional es produeix una petita part d’energia consumida per la 

societat (solar, eòlica) 
 

Materials combustibles 

PODER CALORIFIC I CAPACITAT CALORIFICA 

Poder calorífic (Pc): Energia que es desprèn de la combustió completa de la 
unitat de massa o volum d’un combustible. 
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-En els sòlids o líquids s’expressa en kcal/kg o MJ/kg 

-En els gasos kcal/m3 o MJ/m3 

Les condicions normals (CN) són 1atm i 0ºC  

 

Capacitat calorífica (C): Quantitat de calor que ha de rebre una substància per 
elevar la seva T en 1K o 1ºC. 

Quantitat d’energia tèrmica (Q):  

 

 

-La calor específica (Ce) es mesura en KJ/kg·ºC o kcal/kg·ºC 

RECORDA: 

1J=0,24cal 

1cal=4,18J 

 

LA LLENYA I EL CARBO VEGETAL 
El carbó vegetal s’obté de la piròlisi (combustió parcial de la llenya i O2).  

La llenya s’apila en una clariana de bosc i es cobreix de terra (per evitar el 
contacte amb  l’aire). En resta un residu ric en carboni: Carbó vegetal. 

RECORDAR: El carbó està format per C, H, O, N, sílex, òxids de ferro, sofre, 
etc. 

El carbo mineral 
• Primer combustible fòssil. 
• És indispensable per la maquinària industrial. 
• Va disminuir l’extracció pel petroli  
• El preu del petroli va augmentar i ara se segueix utilitzant 

 
El PEN (Pla energètic Nacional) és el conjunt d’estratègies, plans i objectius 
que defineixen la política energètica d’un país a mitjà i llarg termini. 

   
Origen i propietats: 

Té origen al carbonífer per l’extensió de boscos del moment.. Descomposició 
matèria orgànica. 
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La composició i el contingut del carboni és diferent en funció de les condicions 
en que es troben: 

La torba: Conté 60% del carboni i molta humitat. D’estructura fibrosa vegetal. 
Es forma en zones pantanoses (torberes). Per ús  domèstic. 

Els lignits: carbons d’origen recent. Tenen baix poder calorífic i produeixen 
molta cendra.  en S’utilitza en zones properes a l’extracció (fàcil extracció). 

Les hulles: Es converteixen en carbó de coc. Contenen molt carboni i gran 
poder calorífic, impermeables, de destil·lació fàcil. Utilitzats com a reductors als 
alts forns per a l’obtenció de ferro. 

Les antracites: Major poder calorífic. 95% del carboni. Cremen amb flama i 
poca cendra. L’extracció és costosa. 

La formació del carbó depèn de la pressió, la temperatura i el temps.  

Procés d’obtenció: 

Explotació subterrània: excavació de pous verticals fins arribar a la veta i obrir 
galeries en la seva direcció. 

Es realitza amb màquines i el mineral es desprèn de la veta. Es porta ala 
superfície, on el carbó es tritura, es renta i es classifica.  

 

Provoca moltes malalties respiratòries, el treball és perillós, és costós i es 
necessita mà d’obra especialitzada. 

El grisú: Gas combustible que desprèn el carbó (es necessita ventilació) 

 
Aplicacions: 

• Combustible d’ús general en les central tèrmiques 
• Procés de destil·lació seca se sotmet el carbó a alta temperatura i 

sóbté: coc (per la indústria), gas per les cases i productes químics 
(ex:quitrà) 

• Procés de gasificació Reacció del carbó roent amb vapor d’aigua en 
gasògens i s’obté el gas de síntesi ( per a ús directe o gas natural 
sintètic i hidrocarburs)  

El petroli 
El petroli brut és un líquid de color invariable des del terrós fins al negre, 
lleugerament menys dens que l’aigua, d’aspecte oliós, de viscositat variable, 
encara que normalment alta i d’olor desagradable. 

És constituït per una barreja d’hidrocarburs de composició diversa i en 
proporcions molt variables, segons el jaciment de procedència. Conté també 
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quantitats petites de sofre, oxigen i nitrogen. El petroli brut no té cap aplicació 
directa;  se n’han de separar els components per destil·lació en les refineries. 

 

Origen: 

• El petroli es forma per l’acumulació de microorganismes que contituïen 
el plàncton marí 

• Arrosegats cap a la costa morien i es depositaven (i quedaven enterrats) 

• La matèria orgànica queda atrapada i experimenta una descomposició 
(Una per els bacteris aerobis i l’altra pels anaerobis) 

• Amb la pressió i la temperatura s’originen diferents hidrocarburs 

• Al ser líquid va poder desplaçar-se per les roques poroses 

• Arriba a les roques impermeables  on es queden en dipòsits o bosses de 
petroli 

Els bacteris aerobis són uns organismes microscòpics que necessiten oxigen 
per desenvolupar-se, els anaerobis no. 

Localització i extracció: 

• Per localitzar s’ha de perforar (busquen roques sedimentàries) tot i així 
s’estudien diversos factors per determinar-ho 

• Es construeix una torre de perforació i s’obre un pou de prova  

• Es travessa la roca i es veu si hi ha bossa de petroli  

• Depèn dels resultats s’aprova o no 

L’extracció natural es produeix quan el petroli està pressionat i puja pel tub de 
sondeig. L’extracció artificial s’injecta aigua (o bombes).  

A la superfície se separa el gas i l’aigua. I es guarda en dipòsits fins a les 
refineries. 

-S’utilitzen plataformes marines (al mar). 

La formació del petroli depèn de la pressió, la temperatura, el temps i els 
microorganismes anaerobis. 

Transformació en productes aptes per al consum: 

A les refineries separen els components del petroli. 

• Destil·lació fraccionada  
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Consisteix a escalfar el cru fins a l’evaporació per refredar-lo 
progressivament i obtenir les fraccions condensades separades en 
funció del punt d’ebullició.  
 
-S’escalfa el petroli a 360º en un forn i es va introduint en la base d’una 
torre. 
-Depenent del punt d’ebullició es van extraient a diferents nivells de la 
torre 
La fracció líquida a 350ºC (residu atmosfèric) s’escalfa a un forn a 400º i 
s’introdueix a una torre de buit per destil·lar-se. 
-Al fons de la torre es queda l’oli i asfalt. 
 

• Craqueig  
Descomposició dels hidrocarburs més pesants (olis i fuels), per obtenir-ne 
de lleugers (benzines). El procés consisteix en elevar a temperatures i 
pressions elevades o amb presència de catalitzadors químics. 
• Polimerització  

Contrari al craqueig. Els hidrocarburs lleugers (butà i propà) es 
converteixen en pesats (benzines o gasoils).  
El craqueig i la polimerització permeten obtenir el producte de més 
demanda del mercat. 

• Reformació  
Millorar les característiques de la benzina a partir d’altes temperatures i 
presència de catalitzadors (platí). 

 

Aplicacions dels productes obtinguts: 

Directament: Butà, propà, èter de petroli, benzina, querosè, gasoil, olis 
lubricants, ceres de parafines, fuel, asfalt 

La petroquímica és la indústria química que utilitza els derivats del petroli per a 
l’obtenció de molts productes de gran aplicació. Produeix: 

Tractat en la indústria petroquímica: plàstics, fibres sintètiques, detergents, 
cautxú sintètics, dissolvents i pintures, insecticides, explosius i productes 
farmacèutics  

 

El gas natural 
És una font d’energia fòssil, no renovable, formada per una barreja 
d’hidrocarburs. (format per metà) 

 

Extracció, transport i distribució: 
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• Extracció com el petroli  

• S’eliminen les impureses (per obtenir metà pur) 

• Transport en gasoductes (Vaixells metaners per llargues distàncies) 

• Plantes de regasificació i distribució 

• Procés de refredament (fins a gas natural liquat GNL) i es redueix el seu 
volum 600 vegades (-163ºC) 

• La distribució de la planta exigeix una xarxa de canonades de diferents 
pressions (segons la seva proximitat) 

Aplicacions: 

• Indústria, comerç i habitatge 
• Centrals tèrmiques mixtes 
• Instal·lacions de cogeneració (produccció simultània d’energia 

elèctrica i calor útil) 
• Indústria petroquímica (com a matèria primera) 

Combustibles gasosos: 

Un gas combustible és capaç de reaccionar amb l’oxigen de l’aire de forma 
ràpida i amb alliberament de calor. 

Per la combustió es necessita barrejar amb O2 de l’aire en proporcions 
adequades i aplicar-hi una guspira que la inicii. 

• 1a Família: Pc 17-23 MJ/kg3. Gas ciutat o manufacturat 
• 2a Família: Pc 40-52 MJ/kg3. Gas natural i aire propanat 
• 3a família: Pc 94-120 MJ/kg3. Butà, propà, liquats del petroli 

*Poder calorífic 

Lenergia nuclear 
S’obté dels canvis que es produeixen en els nuclis dels àtoms (reaccions 
nuclears). 

 
Nº protons= nº atòmic (Z) 
Nº protons + Nº neutrons= nº màssic (A) 
Isòtop: diferent nº neutrons 

La radioactivitat 
Fenomen de la transformació o transmutació nuclear espontània (natural). 
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El nucli de l’àtom emet radiacions a gran velocitat, que poden ser de 2 tipus: 
Radiació electromagnètica (gamma) 
Radiació de partícules (alfa, beta) 
Un element només pot emetre rajos gamma i alfa o gamma i beta. 

 

Radiacions ionitzants: tenen energia suficient per penetrar en la matèria i 
ionitzar els àtoms. 

Els isòtops radioactius artificials s’obtenen mitjançant el bombardeig de nuclis 
amb partícules projectil a,b,y i, sobretot, neutrons. 

 Lenergia del nucli atomic 

L’energia nuclear és l’energia continguda en el nucli dels àtoms. 

 

La massa perduda en el nucli del àtom es transforma en energia d’enllaç. 
(L’energia que utilitzem). 

E=mc2 

Reaccions nuclears 

Qualsevol procés de transforació que implica el nucli d’un àtom s’anomena 
reacció o transmutació nuclear. 

Reaccions de fusió: 

S’uneixen dos nuclis d’elements lleugers per formar nuclis més pesants. 

Escalfar les partícules >> Es conglomeren com a partícules carregades 
elèctricament  sense estructura atòmica que les lligui ( plasma)  

 

Problemes:  es necessita molta energia per iniciar la reacció, costa aïllar el 
plasma a una temperatura tan alta  

S’utilitzen elements lleugers (H, He...) 
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Reaccions de fissió: 

Provocar la ruptura d’un àtom amb l’impacte d’un neutró. 

Reacció en cadena: per cada nucli escindit emeten 2 o 3 neutrons que poden 
escindir en altres nuclis d’urani 

Massa crítica: Suficients àtoms d’urani per mantenir la reacció nuclear 

S’utilitzen isòtops radioactius (U235...) 

Problemes: es creen residus radioactius i accidents nuclears 

El reactor nuclear és un sistema per produir i controlar reaccions en cadena 
sostingudes de manera que permetin aprofitar l’energia tèrmica obtinguda. 

 

Processos d’obtenció i enriquiment dels combustibles nuclears: 

Els combustibles nuclears són els elements en que en condicions adequades 
poden produir reaccions nuclears de fusió i fissió, energèticament aprofitables. 

En l’energia nuclear per aprofitar més el procés s’utilitza 235U. 

Materials fèrtils: En reaccions nuclears es converteixen en fissibles. 

Abans d’introduir urani en una central nuclear s’enriqueix abans (urani enriquit). 

Importancia economica dels recursos 
energetics 

RESERVA I JACIMENTS 

Les reserves provades són els recursos existents potencialment utilitzables 
amb les condicions tècniques i econòmiques actuals. 

Índex del Consum d’energia (així es classifiquen els països segons el consum 
energètic) 

Queda petroli per 40 anys, gas natural per 70 anys, carbó per 200 i urani per 
100. 

La contaminacio ambiental 

EFECTE HIVERNACLE  NIVELLS DE CO2 
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Elevació de la temperatura que experimenta l’atmosfera a causa de la 
presència de gasos hivernacle, que deixen passar la radiació visible de 
l’espectre solar i absorbeixen la infraroja (calor) emesa per la Terra. 

Gasos que hi intervenen: CO2, CH4, CFC, NO2, O3, H2O. 

LA PLUJA ACIDA 

Els òxids de sofre (SO) i de nitrogen (NO) són contaminants perillosos que 
s’introdueixen a l’atmosfera quan es cremen combustibles fòssils; allà entren en 
contacte amb vapor d’aigua, llum i oxigen i es transformen en àcid sulfúric i àcid 
nítric. Quan aquests àcids són arrossegats per la pluja o pels flocs de neu o 
cauen en forma de partícules seques, es produeix la pluja àcida, que provoca 
un augment de l’acidesa dels llacs, dels rius i torrents d’aigua dolça i en alguns 
casos, fins i tot, el sòl. 

 

Deposició humida: contamina centenars de km 

Deposició seca: contamina la rodalia del focus  

Lixiviació: separació i/o extracció dels nutrients bàsics del sòl i el subsòl (Ca, 
Mg, K) 

LA CONTAMINACIO ATMOSFERICA URBANA  LES BOIRES 
FOTOQUIMIQUES 

Boires fotoquímiques: Cúpula d’aire calent que, carregada de partícules del fum 
dels cotxes, centrals tèrmiques, indústries que queda retinguda i no s’aixeca. 

Gasos que hi intervenen: SO2 i NO2, metalls pesants... 

Inversió tèrmica: fenomen atmosfèric que consisteix en l’acumulació d’aire fred, 
més pesant, en les valls, mentre que als cims n’hi ha de calent. 

LA CONTAMINACIO RADIOACTIVA 

Contaminació per residus de l’energia nuclear. 

Ex: Fukushima i Txernòbil. 


