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UNITAT 3 Energies alternatives 
Energies alternatives 

Les energies alternatives es diuen també energies renovables perquè provenen d’aquelles 
fonts d’energia que es renoven de manera continuada en contraposició als combustibles 
fòssils, que són recursos limitats. 

 La majoria tenen el seu origen del Sol •
 És necessari grans inversions per desenvolupar les tecnologies per poder-les •

aprofitar 
Gaudeixen d’un interès creixent fomentat pels Plans Energètics Nacionals o l’Estratègia 
20/20/20: Pel 2020, reduir el 20% de gasos hivernacle, cobrir el consum d’energia primà-
ria amb un 20% de fonts renovables, i el sector del transport en un 10%, millorar 
l’eficiència de les transformacions energètiques en un 20%. 
Política 40/27/17: Reducció de gasos d’efecte hivernacle en un 40%, el consum en un 27% 
de renovables i la millora de l’eficiència en un 27% 

 
LES ENERGIES RENOVOABLES I ELS BENEFICIS DE LA SEVA UTILITZACIO 

 Reducció de C02 •
 Aprofitament dels recursos autòctons •
 Suport a la indústria d’alta tecnologia •
 Protecció de l’entorn natural •
 Beneficis socials de l’electrificació de llocs aïllats •
 Suport als centres de recerca, etc •
 Afavoriment al reequilibri territorial •

 

Centrals solars 

L’energia solar arriba a la superfície de la Terra directament (radiació directa) o després 
de reflectir-se amb la pols i el vapor d’aigua que conté l’atmosfera (radiació difusa). 
Inconvenients: 
 La radiació arriba de manera dispersa i inconstant a la superfície terrestre. •
 S’ha de transformar en el moment que arriba en energia tèrmica o elèctrica, ja que no •

es disposa de sistemes d’emmagatzematge. 
 Es necessiten sistemes de captació de gran superfície, degut a la densitat energètica •

baixa (1000 W/m2). 
 Es necessita una inversió inicial elevada, atès que els sistemes de captació encara •

són relativament cars. 
 
SISTEMES DAPROFITAMENT  
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CENTRALS TERMOSOLARS 
L‘obtenció d’energia elèctrica  través de l’energia tèrmica obtinguda de la radiació solar 
sempre segueix el mateix procés: la radiació es concentra en un fluid i es transforma en 
energia tèrmica; el fluid escalfat, en passar per un intercanviador, produeix vapos que 
acciona un grup turbo alternador, en el qual s’obté l’energia elèctrica com qualsevol 
central tèrmica. 
 
Centrals amb col lectors distribuits o DCS 
Les DCS utilitzen els col·lectors de concentració, els quals agrupen la radiació solar que 
reben en la reduïda superfície captadora d’un element receptor. Això permet obtenir 
temperatures de fins a 300°C, suficients per produir vapor a alta temperatura, que s’utilitza 
per generar electricitat. 
 
Inconvenients: No aprofiten la radiació 
indirecta. Servomotor + microordinador. 
 
Té un sistema d’emmagatzematge 
d’energia tèrmica per guardar part de 
l’energia i no interrompre el cicle de la 
seva producció.  
 
 
Centrals solars de torre central o CRS 
Les CRS aprofiten l’energia solar a alta temperatura. El sistema de captació està format 
per una gran superfície coberta d’heliòstats, anomenada camp d’heliòstats, la qual 
concentra la radiació solar en un receptor instal·lat a l’extrem superior d’una torre. 
 
Heliòstat: mirall amb sistema 
de seguiment del Sol en dos 
eixos. 
 
El seu rendiment 
termodinàmic és més elevat 
(el fluid primari és el sodi). 
 
 
 
 
 
 

· · 
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Centrals amb disc Stirling 
El sistema de concentrador disc Stirling està format per un concentrador parabòlic d’alta 
reflexió, un receptor solar i un motor Stirling que s’acobla a un alternador. Funciona 
escalfant un fluid localitzat en el receptor fins a una temperatura d’uns 750°C. Aquesta 
energia és utilitzada per moure el motor que acciona un generador elèctric. 
 
Totes les centrals anteriors disposen d’un sistema de seguiment del sol en dos eixos. 
 
Concentrador lineal Fresnel 
La tecnologia Fresnel utilitza miralls reflectors plans i aconsegueix, així, un mirall corbat, 
per la variació individual de l’angle de cada fila de miralls en relació al tub absorbidor, on 
es concentra la radiació solar i per on circula l’aigua a escalfar. 
 
Al ser els miralls plans, el cost d’elaboració és menor. Però el punt on es concentra 
l’escalfor ha de ser més llunyà (distància focal).  
L’estructura serà més lleugera i més fàcil de construir, però al concentrar pitjor la radiació, 
es necessita més metres quadrats de mirall per arribar a la mateixa temperatura que un 
que tingui miralls corbats. 
 
CONVERSIO FOTOVOLTAICA 
La conversió fotovoltaica consisteix a transformar la radiació solar directament en energia 
elèctrica mitjançant captadors formats per cèl·lules solars o fotovoltaiques. 
 
Les cèl·lules fotovoltaiques estan constituïdes per una làmina de material semiconductor, 
normalment silici, que té la propietat de produir electricitat quan hi incideixen els fotons de 
les radiacions (efecte fotovoltaic). 
 

 Costos de fabricació alts •
 Costos de manteniment baixos •
 Per tant, el cost de €/W produït és alt. •
 Rendiment 10-15% (però no és un problema greu ja que la font d’energia és •

il·limitada). 
 Les cèl·lules es connecten en sèrie per obtenir una V elevada; ja que cada cèl·lula •

obté 0’58 V. 
 S’utilitzen normalment quan el consum es fa prop de la producció. •

 
Instal·lacions aïllades de la xarxa comercial: electrif. Rurals, aplicacions agrícoles, etc 
Instal·lacions connectades a la xarxa elèctrica: centrals fotovoltaiques i sistemes integrats 
als edificis. 
 
Fotovoltaica de concentracio CPV 
El funcionament del sistema fotovoltaic de concentració es fonamenta en cèl·lules solars 
fabricades amb materials semiconductors compostos, com l'arseniür de gal·li, que aprofita 
la radiació solar. Té un rendiment del 40%, però el material encara és més car. Per aques-
ta raó s’utilitza una cèl·lula més petita amb petits miralls que hi concentren la radiació. 
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SISTEMES DAPROFITAMENT DE TEMPERATURA BAIXA 

Efecte hivernacle 
L’efecte hivernacle consisteix a col·locar un «parany» a la radi-
ació infraroja que emet 
l’objecte escalfat, de manera que quedi retinguda dins l’espai 
tancat on hi ha l’objecte, 
amb la qual cosa la temperatura de l’espai augmenta. Això és 
l’efecte hivernacle. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sistema passiu  arquitectura bioclimatica 
En els sistemes passius la captació de l’energia solar, l’emmagatzematge o l’acumulació i 
distribució de l’energia tèrmica es realitza de manera natural. 
 
L’arquitectura bioclimàtica busca l’obtenció del confort en els habitatges mitjançant la mi-
llor disposició d’un conjunt d’elements arquitectònics que permetin l’aprofitament màxim 
de l’energia solar rebuda i de les possibilitats de ventilació natural.  
 
Factors importants:  
 Orientació de l’habitatge •
 Forma i situació de l’edifici •
 Capacitat i inèrcia tèrmica dels materials de construcció •
 Distribució de les obertures •
 Grau d’aïllament de les parets •
 Coneixement dels paràmetres bàsics climatològics •

 
 

Sistemes actius 
Els sistemes actius es basen en la captació de l’energia solar amb un conjunt de 
col·lectors plans i la seva transferència a un sistema d’emmagatzematge que abasta el 
consum quan és necessari (Aigua calenta sanitària i calefacció). 
 
Elements principals: 

 Subsistema de captació: Captadors o col·lectors solars, canonades, bombes… •

 Subsistema d’emmagatzematge: Actua d’intermediari entre la captació i el consum •
(no es consumeix en el mateix moment que es produeix l’electricitat) Dipòsit 
d’aigua. 

: 
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 Subsistema de consum: Canonades i altres elements que enllacen •
l’emmagatzematge amb els diferents punts de demanda: elements sanitaris o 
radiadors. Circulació forçada o natural. 

 Circuit obert o sistema directe: L’aigua que circula pels col·lectors és utilitzada •
directament per al consum. Senzill i autònom, risc de corrosió i gelades. 

 Circuit tancat o sistema amb intercanviador: Dos circuits independents. Primari: •
aigua amb additius que circula pels captadors i alimenta l’intercanviador. Secundari: 
Consum. Rep l’energia del s. primari en l’intercanviador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El col lector o captador 
El col·lector o captador és l’element principal de la instal·lació; s’encarrega de captar 
l’energia de la radiació solar i transferir-la al fluid que s’ha d’escalfar. Es basa en l’efecte 
hivernacle.  
S’aconsegueixen T de fins a 60 ºC. (Altres captadors que utilitzen el buit com a medi aï-
llant, s’aconsegueixen 120 ºC). Es col·loquen mirant al sud inclinats respecte l’horitzontal 
(així el Sol hi toca de forma perpendicular). 
 
Elements principals: 

 Placa absorbent: Absorbeix la radiació solari ce-•
deix en forma de calor al fluid que circula al seu in-
terior. Conjunt de tubs de superfície me-
tàl·lica de captació amb un tractament se-
lectiu. 

 Coberta transparent: Reduir pèrdues, pro-•
tegir la placa absorbent de la intempèrie i 
crear l’efecte hivernacle. Vidre. 

 Aïllament tèrmic: Redueix les pèrdues de •
calor a través del fons i de les parets late-
rals del captador. 

 Caixa contenidora: S’allotgen els elements •
del col·lector. 

Centrals eoliques 
L’energia eòlica es pot considerar com l’aprofitament energètic de la força del vent. El vent 
és l’efecte derivat de l’escalfament desigual de la superfície de la Terra pel Sol ( i altres 
factors). 
 
TECNOLOGIES PER A LAPROFITAMENT DEL VENT 

· 
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Per a l’aprofitament de l’energia eòlica s’utilitzen les aeroturbines, anomenades 
generalment molins de vent. 
Una aeroturbina consisteix a extreure part de l’energia cinètica del vent mitjançant un sis-
tema de captació, que acostuma a estar formar per pales que giren solidàries a un eix, el 
qual obtenim energia mecànica. 
Tipus daeroturbines 

 Aeromotors: Gir lent. Nombroses pales, rendiment baix, potència baixa. •
Bombament de l’aigua dels pous. 

 Aerogeneradors: Gir ràpid. Poques pales.•  

Parts duna aeroturbina 
 Rotor o turbina: E. Del vent a E. Mecànica. •
 Sistema d’orientació:  Col·locar el rotor perpendicular a la direcció del vent. •
 Sistema de regulació: Disminuir la velocitat d’engegada, mantenir la potència i •

velocitat del rotor i aturar-lo si se sobrepassa.   
 Convertidor energètic: Transformar l’energia mecànica obtinguda a l’eix del rotor. •
 Bancada: Element estructural. Carcassa. Suporta i protegeix el convertidor •

energètic ( i els dos sistemes). 
 Suport o torre: Elevar el rotor per millorar la captació i absorbir les vibracions •

produïdes. 
Segons la velocitat del rotor (sistema de regulació), parlem de: velocitat d’engegada (inici 
gir), velocitat de connexió (inici funcionament), velocitat de disseny (màxima i si és més 
alta, es disminueix mecànicament) i velocitat de parada o desconnexió (aturada per pro-
tecció). 
 
TIPUS DAEROGENERADORS 
E. mecànica, multiplicador, generador elèctric.  

 
 
 
 
 
 
 

Aerogeneradors deix vertical 
Manteniment senzill. No necessiten 
sistemes d’orientació, sempre estan 
encarats. Tenen rendiments inferiors als 
horitzontals. Estan en desús. 
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Aerogeneradors deix horitzontal 
Més desenvolupats.  
Els rotors d’esquena al vent no necessiten sistema d’orientació , 
els de cara al vent sí. 
Els rotors es classifiquen segons si les pales poden girar o no 
sobre el seu propi eix en rotors de pas variable o de pas fix. 
 
 
 
Els aerogeneradors disposen de sistemes de control per aconse-
guir un funcionament al més aproximat possible al de la velocitat i 
la potència nominals per a qualsevol règim de velocitat i direcció 
del vent, a partir de la velocitat nominal. 

 
 
 
 
 
 
 

ELS PARC EOLICS 
Els parcs eòlics són les instal·lacions que aprofiten l’energia elèctrica obtinguda 
amb aerogeneradors. 

 Per electrificacions rurals, aplicacions agrícoles... Normalment un sol aerogenerador 1.
de poca potència. Poden anar acompanyats d’altres sistemes com plaques fotovol-
taiques. 

 Tenen la finalitat de disminuir les despeses energètiques. 2.
 Tenen la finalitat de subministrar-hi energia elèctrica. 3.

 
 
 
 
 
 
 
Potències superiors a 1 MW. 
Condicions de vent, d’accés i la proximitat de línies de transport i centre de consum, és un 
factor clau en la determinació de la ubicació d’un parc eòlic. 
Energia en creixement (en num d’instal·lacions i en I+D). Futur: parc eòlics marins (més 
energia degut a més vent i més constant, cost superior, més vida útil). 
 

Centrals geotermiques 

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2010/06/30/194066.php
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L’energia geotèrmica és aquella part de l’energia intrínseca de la Terra que es 
manifesta en forma de calor. 
 

 Gradient geotèrmic: variació de la temperatura que augmenta a més profunditat. •

 Aprofitem anomalies geotèrmiques: a 1000 o 2000 m trobem T de 200 a 400 ºC •
quan hauria d’estar a 40-80ºC. 

 Condicions geològiques: Hi ha d’haver roques poroses i permeables que permetin •
l’acumulació i circulació de fluids. 

 Existència de capa impermeable (argila) que actuï com a cobertor, evitant la dissi-•
pació de la calor. 

 Un flux de calor que escalfi •
l’aqüífer. 

 En funció de la temperatura del •
fluid extret dels jaciments:  ental-
pia o energia alta (+150ºC), ener-
gia mitjana (90-150ºC), energia 
baixa (-90ºC).  

 
 

 
TIPUS DE CENTRALS 

 Condensació: l’aigua termal es retorna.  •

 Sense condensació: es deixa anar a l’atmosfera •

Problemes: poca vida  (40 anys) de les instal·lacions degut a la corrosió del vapor sense 
tractar (no hi ha sobreescalfador). Rapidesa d’instal·lació (2 anys).  
 

Centrals maremotrius 
 Els oceans són una font d’energia pràcticament inesgotable.  •

 La temperatura de l’aigua  del mar  és energia tèrmica procedent del Sol. •
 Les ones i els corrents marins, provocats per la força del vent en incidir sobre la •

superfície de les aigües. 
 Les marees provocades per la Lluna. •

 
 Avantatges: font d’energia inesgotable. •
 Problemes de tots els sistemes: efectes corrosius de l’aigua salada, condicions at-•

mosfèriques adverses, dificultat de transport de l’energia produïda, i costos elevats.  
 
ENERGIA DE LES MAREES 
S’aprofita el moviment de pujada i baixada del 
nivell de l’aigua a les centrals mareomotrius per 
generar energia elèctrica.  
Amplitud de les marees: Plenamar (altura màxi-
ma) i baixamar (a.mínima). 
Problemes: generació discontinua, alt cost de fa-
bricació 
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ENERGIA DE LES ONES 
El Sol escalfa de forma desigual i genera el vent, que fa moure les ones. 
Tipus: 

 
Lleva o paleta os-1.

cil·lant de Salter 
 

Boia Masuda o con-2.
vertidor pneumàtic  

Cilindre oscil·lant de 3.
Bristol 

ENERGIA DELS CORRENTS MARINS 
Projectes destacats: turbina Lànstrom, turbina Seagen, turbina Thawt. 
Sistema VIVACE: aprofita les vibracions que es generen quan un cos cilíndric s’interposa 
en el camí d’un fluid. Utilitza velocitats menors que els anteriors.  
 
ENERGIA TERMICA DELS OCEANS 
S’aprofita la diferència de temperatura entre les 
capes superficials i profundes dels oceans (gradi-
ent tèrmic). 
 
Circuit  obert: per evaporar aigua a baixa presió i 
moure una turbina. 
Circuit tancat: un fluid de baixa temperatura 
d’ebullició s’evapora amb l’energia tèrmica de 
l’aigua calenta de la superfície.  Mou un turbogene-
rador. 
 

La biomassa 
Es considera biomassa la matèria orgànica d’origen vegetal o animal, obtinguda de mane-
ra natural o procedent de les seves transformacions artificials, susceptible de ser utilitzada 
amb finalitats energètiques. 
Origen: fotosíntesi vegetal. 
 
PROCESSOS FISICS 
Prepara la biomassa per al seu ús com a combustible o per processos termoquímics o 
bioquímics posteriors. 

 Homogeneïtzació o refinament: Es tritura, s’asseca, etc; per adequar a la biomas-•
sa. 

 Densificació: Consisteix en la millora de les propietats de la biomassa amb la fabri-•
cació de briquetes i pèl·lets, per tal d’aconseguir un pes específic més alt, millorant 
les seves possibilitats d’emmagatzematge i transport. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPi9HeDgN58
https://www.youtube.com/watch?v=g7GlAGFeyv8
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PROCESSOS TERMOQUIMICS 
Transformacions en determinades condicions de pressió i temperatura per obtenir com-
bustibles. 

 Piròlisi o destil·lació  seca: Degradació tèrmica de les molècules de la biomassa en •
absència d’oxigen. És el mètode per obtenir carbó vegetal,  però també s’obté una 
part líquida i gasosa, el “gas pobre” d’elevat nivell energètic. 

 Gasificació: A instal·lacions anomenades gasògens,  es fa combustió incompleta •
de la biomassa i s’obtenen gasos útils com a combustible. 

PROCESSOS BIOQUIMICS 
Processos de fermentació. 

 Digestió anaeròbica: Fermentació de la biomassa per l’obtenció de biogàs. •
S’introdueix la matèria orgànica a un dipòsit que, mitjançant bacteris, es converteix, 
principalment, en gas metà i diòxid de carboni. Objectiu: millora ambiental i gas és 
un subproducte del procés. 

 Fermentació aeròbica o alcohòlica: Fermentació de la biomassa per l’obtenció de •
bioalcohol (etanol). En presència de l’aire, de materials orgànics rics en sucre i  mi-
dons. Per motors de combustió 

Produccio denergia electrica 
 
S’utilitzen 2 sistemes: 
•  Combustió de la biomassa en 

una caldera  
•  Transformació de la biomassa 

en combustibles gasosos 
 

Biocombustibles 
Els biocombustibles són un conjunt de combustibles líquids, que s’obtenen a partir de dife-
rents transformacions de la biomassa, destinats a substituir els combustibles fòssils. 

 
 
Biodièsel: A partir de procedència diferent, ja siguin purs o usats, com els olis utilitzats per 
cuinar. Pot substituir, totalment o parcial, l’ús del gasoil. 
 
Bioalcohol: A partir de la biomassa obtenim metanol (en desús) i etanol. Es pot utilitzar per 
substituir la gasolina. 
 
El metílic s’obtenia a partir de la destil·lació de la fusta, ja està en desús aquest procedi-
ment. Ara s’extreu a partir del gas natural o  del petroli. 
L’etílic: A partir de la fermentació aeròbica de materials orgànics amb elevat contingut de 
sucres o midons. 
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Laprofitament dels residus solids urbans  RSU 
Els residus sòlids urbans (RSU) són els residus generats per l’activitat domèstica en els 
nuclis de població o en les zones d’influència. 

 
 

ELS ECOPARCS 
Els ecoparcs són instal·lacions que permeten obtenir energia i adob a partir dels RSU i de 
les restes de poda de parcs i jardins.  

 
 
 

 
RECUPERACIO DE BIOGAS EN ELS ABOCADORS  
El biogàs és el gas produït per la fermentació dels residus orgànics. Es pot aprofitar per a 
les necessitats d’energia tèrmica de l’abocador. També es pot subministrar a 
establiments propers o a la xarxa de gas canalitzat per al seu ús generalitzat. 
S’extreu amb perforacions als abocadors  que fan sortir a la superfície el gas, on es recull 
amb reixetes i canonades. 
 
RECUPERACIO DENERGIA A LES INCINERADORES DE RESIDUS 
Una planta incineradora és una instal·lació on té lloc un procés de combustió 
controlada del rebuig dels residus (fracció no reciclable), els quals són transformats en 
cendres, escòries i gasos. Per reduir-ne el volum a la vegada que obtens energia tèrmica 
per produir electricitat. 

Procediments destalvi energetic   
 
Si es fonamenta un desenvolupament sostenible, la majoria d’experts creu que és factible 
el creixement econòmic continuat.  
Existeixen diferents documents que recolzen aquesta afirmació: 
  Llibre Verd sobre Eficiència Energètica (Comissió Europea, 2005). •
  Estratègia 20/20/20 (Comissió Europea, 2008). •
 Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 (Govern d’Espanya). •


