
UNITAT 1 Produccio i 
distribucio denergia electrica
Centrals electriques productores denergia
La necessitat de disposar d’energia elèctrica en grans quantitats i de manera
immediata fa necessària l’existència de centrals productores que transformen
l’energia  primària  en  energia  elèctrica.  Aquestes  instal·lacions,  anomenades
centrals elèctriques, disposen d’un conjunt de màquines motrius i aparells que
s’utilitzen per generar energia elèctrica.

Primera central a Espanya: termoelèctrica BCN (1875).

PRODUCCIO TRANSPORT I CONSUM DENERGIA 
Generador elèctric o alternador: E.mecànica a E.elèctrica

Transformador: Canvia el voltatge 

Xarxa elèctrica: Per transferir l’energia elèctrica (consta de línies elèctriques de
transport, estacions  transformadores i línies de distribució).

Problemes: L’energia elèctrica no es pot emmagatzemar. Si no es consumeix,
es perd. 

Central  (generador)>  Transformador(puja  el  voltatge)>  Parc  de
distribució>Xarxa de transport> Central de distribució> Transformador (baixa el
voltatge)>Línies elèctriques> Fàbriques, cases, etc

TIPUS DE CENTRALS 
 Centrals  de  base  o  principals:  subministrar  energia  elèctrica

contínuament
 Centrals de punta: cobrir demandes d’energia en hores punta
 Centrals de reserva: substituir totalment o parcialment la producció d’una

central base (per avaria o reparació)
 Centrals de bombament: centrals hidroelèctriques que aprofiten l’energia

sobrant d’hores vall (explicat més avall)

La potència instal·lada d’una central elèctrica, que és la potència en watts o
megawatts que pot generar l’alternador amb un factor de potència determinat.
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Centrals hidroelectriques 
Es basen en l’aprofitament de l’energia de l’aigua que transporten els rius per
convertir-la en energia elèctrica, i utilitzen turbines acoblades als alternadors.

Centrals  d’aigua  fluent:  Aprofiten  l’E.  cinètica  de  l’aigua  directament  o  per

petites preses.
Es construeixen en llocs en què l’energia hidràulica pot utilitzar-se directament
per accionar les turbines. Centrals de poc rendiment, ja que no es pot regular el
cabal del riu i pot ser molt irregular segons l’època de l’any.
Centrals d’aigua embassada: Aprofiten l’E. potencial de l’aigua amb una presa.
S’acumula l’aigua en un llac artificial o pantà, que podrà aprofitar la central en
funció de les necessitats d’energia elèctrica.

 Centrals de derivació:  Desvien les aigües del riu per mitjà d’una presa
cap a un canal. La diferència del nivell anirà augmentant en funció de la
longitud del canal. En un punt, es construeix un petit dipòsit anomenat
cambra  de  càrrega  o  de  pressió  que  alimenta  una  canonada  que
condueix l’aigua fins a la turbina situada molt per sota del nivell del canal
(sala de màquines de la central).  A la sortida de la turbina l’aigua és
restituïda al riu.

 Centrals  d’acumulació:  Es  situen  en  un  tram  del  riu  amb  desnivell
apreciable, i s’hi construeix una presa que obstaculitza el pas de l’aigua,
produint  un  embassament.  El  nivell  de  l’aigua se  situarà  en  un  punt
proper a l’extrem superior de la presa. A mitja alçada de la presa, hi ha
la sortida d’aigua que alimentarà les turbines de la central, situades al
peu de la presa.

COMPONENTS DUNA CENTRAL HIDROELECTRICA

La presa
És  una  construcció  de  formigó  que  s’aixeca  sobre  la  llera  del  riu  i  és
perpendicular  a  la  seva  direcció  amb  la  finalitat  de  retenir  l’aigua  per  tal
d’elevar-ne el nivell i formar un embassament o llac artificial.

Presses de gravetat:  La  força de l’aigua emmagatzemada és contrarestada
amb el mateix pes de la presa. El perfil transversal és triangular i es necessita
gran quantitat de material per a la seva construcció. Una variant és la presa de
contraforts que permet estalvi de material.
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Presa de volta o arc senzill: La planta de la presa forma un arc que ha d’estar
fortament  ancorat  a  les  parets  laterals  del  riu,  on  transmet  les  forces  que
provoquen la contenció de l’aigua. El seu perfil  és esvelt,  de manera que el
material necessari per construir-la es redueix molt.

Els conductes daigua
Per  alimentar  les  turbines,  les  preses  d’aigua  tenen  unes  comportes  que
permeten regular-ne el cabal i estan protegides per uns reixats metàl·lics que
impedeixen que es puguin deteriorar.

Les preses han de permetre l’evacuació de l’aigua sense necessitat de passar
per les turbines. S’utilitzen els sobreeixidors equipats amb comportes, i a peu
de presa s’hi  construeixen uns elements esmorteïdors de l’energia adquirida
per l’aigua quan cau. A la part més fonda hi ha els desaigües, que permeten el
buidatge de tot el pantà per realitzar les tasques de drenatge.

La sala de maquines
És on estan situades les màquines motrius de la central, els anomenats grups
turboalternadors. 

 Turbines Pelton: En salts de gran altura i cabal regular
 Turbines Francis: En salts intermedis i cabal variable
 Turbines Kaplan: En salts de poca altura i cabal molt variable 

Transformadors i parc de distribucio
Amb  els  transformadors  s’eleva  la  tensió  a  un  valor  adequat  per  al  seu
transport als centres consumidors per evitar pèrdues.

En el parc de distribució, la central es connecta a la xarxa de transport, que es
realitza mitjançant les línies d’alta tensió.

La majoria de centrals estan interconnectades a través de la xarxa de transport,
han  d’estar  sincronitzades  perquè  les  seves  aportacions  d’energia  siguin
compatibles.

FUNCIONAMENT DUNA CENTRAL HIDROELECTRICA
 La presa reté l’aigua del riu provocant un embassament i un augment del

nivell del riu. 
 A  peu  de  pressa  hi  ha  la  sala  de  màquines  amb  els  grups

turboalternadors
 L’aigua arriba a les turbines a través d’una canonada alimentada des de

l’embassament per les preses d’aigua (amb comportes i reixats).
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L’energia potencial  d’aigua embassada es converteix en energia cinètica en
obrir les comportes de la canonada i es comunica al rodet de la turbina, que es
posa a girar, i l’aigua surt de nou al riu pels canals de desaigües.

 A l’eix de la turbina hi ha el rotor de l’alternador i un generador de corrent
continu, que genera un camp magnètic, que produeix un corrent altern
de tensió mitjana i elevada intensitat.

 Amb els transformadors s’eleva la tensió i a través del parc de distribució
o directament s’alimenten les línies de la xarxa de transport.

Espanya té  un  elevat  potencial  hidroelèctric  des de fa  més  d’un  segle.  Va
disminuir  la utilització per altres e.renovables però segueix augmentant.

LES CENTRALS DE BOMBAMENT O REVERSIBLES
Tenen la finalitat de racionalitzar la producció d’energia elèctrica a la demanda
existent,  ja  que  consumeixen  els  excedents  d’energia  a  les  hores  vall  i
subministren energia al sistema a les hores punta.

Disposen de dos embassaments, el superior per alimentar la central, i l’inferior,
per recollir l’aigua que utilitza la central. A les hores punta funcionen com a
centrals hidroelèctriques normals. A les hores vall, l’energia sobrant de la xarxa
és utilitzada per bombejar aigua de l’embassament inferior al superior.

Per bombejar aigua disposen de grups motobomba o grups turbina- alternador.

Existeixen dos grups de centrals de bombeig:

 Centrals de bombament pur:  Per produir  energia elèctrica prèviament
bombejant aigua a l’embassament superior, ja que només rep aigua de
l’inferior.
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 Centrals  de  bombament  mixt:  Poden  produir  energia  amb  o  sense
bombeig previ perquè l’embassament superior també està alimentat per
un riu.

Avantatges:  Aprofitament d’energia,  poden funcionar en circuit  tancat (sense
pèrdues).

Problemes:  Cost de la inversió inicial.

MINICENTRALS HIDROELECTRIQUES
Centrals de potència compresa entre 250kW i 10000kW. Antigament, eren les
subministradores d’energia elèctrica de petits nuclis rurals i de fàbriques.

LES CENTRALS HIDROELECTRIQUES I EL MEDI AMBIENT
Avantatges:

 No emeten partícules contaminants a l’atmosfera i no generen residus
directes

 L’efecte regulador del cabal del riu pot evitar inundacions; l’aigua es pot
aprofitar per regar o proveir el consum  de les poblacions.

Inconvenients:

 Pèrdua de terrenys fèrtils i poblacions (inundacions)

 Alteració del cabal del riu i problemes d’erosió

 Modificació de la flora i la fauna de la zona

 Acumulació orgànica

 Canvi en l’ecosistema

Les turbines son reversibles per el que poden actuar com a bombes.

Centrals termoelectriques convencionals
Generen  energia  elèctrica  a  partir  de  l’energia  tèrmica  produïda  per  la
combustió de carbó, fuel o gas natural.

S’anomenen convencionals per diferenciar-les d’altres que generen electricitat
utilitzant  turbines  de  vapor  però  emprant  diferents  fonts  d’energia  (nuclear,
fotovoltaica...).
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COMPONENTS DUNA CENTRAL TERMOELECTRICA
Les centrals  que estan dissenyades per  utilitzar  diferents  combustibles,  per
exemple carbó i gas natural, s’anomenen termoelèctriques mixtes.

La primera part depèn del combustible que s’utilitza (diferent maquinària per
introduir el combustible).

Caldera
Calderes de radiació són les més comunes.

Tenen cremadors adaptats als combustibles. Tubs a l’interior.

Reescalfadors: Eliminen petites gotes d’aigua del vapor

Economitzadors i preescalfadors: Aprofiten la calor residual dels gasos emesos
per escalfar-los abans de ficar-los a la caldera un altre cop.

Turbines
Màquines motrius (e.cinètica a e.cinètica rotatòria).

Pressió  alta  (introduït  per  un  tub  petit)>  reescalfament>  Pressió  mitjana  i
després petita

Condensador
Condensa l’aigua per tornar-la a la caldera.

Torre de refigeracio 
Refreda l’aigua refrigerant del condensador. 

Circuit tancat: Imprescindible refredar-la per tornar-la a utilitzar.

Circuit obert (amb aigua d’un riu): Per no afectar a la fauna

Xemeneia
Crea una depressió dins la caldera perquè circulin els gasos alliberats en la
combustió i es puguin evacuar.

Tiratge natural: Circulació provocada per la geometria de la xemeneia

Tiratge forçat: Amb impulsos mecànics

Depèn del combustible hi ha filtres.
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Equip electric principals
Alternador, transformadors i  parc de distribució.

Sala de tractament de laigua de lalimentacio
Mantenir una bona qualitat de l’aigua. Eliminar sals, fang, regular el Ph, etc.

FUNCIONAMENT DUNA CENTRAL TERMOELECTRICA
(en el cas de que el combustible és el carbó)

• S’introdueix el carbó des d’una cinta transportadora a una tremuja

• Passa al molí triturador (per tornar-lo  en pols i millorar la reacció)

• S’injecta als cremadors de la caldera amb l’aire preescalfat (combustió)

• La calor escalfa l’aigua dels tubs i es converteix en vapor 

• Els sobreescalfadors eliminen la humitat i augmenta la temperatura

• S’introdueix en la turbina (p.alta, p.mitjana, p.baixa)

• La  turbina  cedeix  e.cinètica  al  rotor  d’aquesta.  Fa  girar  el  rotor  de
l’alternador (es produeix electricitat). Passa pels transformadors, parc de
distribució, etc.

• A la sortida de les turbines el vapor va al condensador.

• L’aigua  condensada  se  sotmet  a  processos  de  preescalfament  i
síntrodueix a la caldera a través de l’economitzador. 

• L’aigua de refrigeració per la condensació s’allibera gràcies a les torres
de refrigeració.

• Els  gasos  de  la  combustió  marxen  per  la  xemeneia  i  amb  els
precipitadors es retenen les partícules sòlides contaminants
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LES CENTRALS TERMOELECTRIQUES I EL MEDI AMBIENT
Contaminació atmosfèrica:  Producció de CO2 (efecte hivernacle). Emissió de
gasos que formen la pluja àcida. Boires químiques (per altres gasos pesats).

Contaminació de l’aigua:  Químics que retornen als rius (utilitzats per eliminar
impureses a la central)

Contaminació acústica: Soroll per ventiladors forçats, vàlvules de purga...

Noves tecnologies
Alternatives per fer aquestes centrals per reduir la contaminació i millorar el
rendiment.

Sistemes de dessulfuració dels combustibles:  Transformen els òxids de sofre
en compostos solubles de fàcil eliminació.

Gasificació del carbó: Explotar els recursos a  part d’obtenir gas (que és menys
contaminant)

Combustió en llit fluid:  Sistema de combustió del carbó a menys temperatura
(els contaminants queden amb els residus i no s’alliberen a l’atmosfera. També
té més rendiment).

Combustió en llit fluid circulant: amb combustibles de baix poder calorífic.

Centrals de cicle combinat: S’utilitza gas natural. Rendiment més alt (60% i no
35% com les normals).

La  combustió  es  fa  a  la  cambra  de  combustió  d’una  turbina  de  gas  que
arrossega directament un generador elèctric. Els gasos emesos s’utilitzen per
escalfar una caldera que produeix vapor que acciona una turbina convencional
amb el seu generador.

Funcionament duna central de cicle combinat
• Del  compressor  l’aire  entra  a  pressió  i  es  barreja  amb  el  gas

combustible a la cambra de combustió

• Es produeix la combustió i els gasos, a altes pressions i temperatures,
s’expandeixen  a  la  turbina  de  gas  i  accionen  el  compressor  i  el
generador elèctric

• Els gasos (encara calents) van a la caldera de recuperació (com un
intercanviador). 

El cicle vapor-aigua és el mateix que en les centrals normals. Aquí el vapor de
la caldera acciona un grup turbina-generador, passa pel condensador i entra de
nou a la caldera.
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 CENTRALS DE COGENERACIO
Produeix energia elèctrica utilitzant un combustible i aprofita la calor residual
per  a l’obtenció d’aigua calenta per  a la  calefacció,  vapor,  fluids escalfats...
depenent de les necessitats de la zona.

90% rendiment.

• El combustible es crema en un generador de vapor que acciona un grup
turbina-alternador (obtenció electricitat)

• El vapor que surt  de la turbina escalfa una caldera i  es destina a ús
domèstic o industrial

• L’aigua calenta retorna a la caldera principal (cicle)

Cremador auxiliar: Si el vapor no té energia tèrmica suficient per escalfar aigua
de la caldera.

Mòduls de cogeneració: conjunt de màquina motriu i alternador

Ex: turbines de gas, motors de cicle dièsel

Centrals nuclears
És una central termoelèctrica en què la font d’energia tèrmica s’obté de la fissió
dels àtoms d’urani i de plutoni.

REACTOR NUCLEAR
És el component més important .

Permet produir i controlar reaccions en cadena sostingudes, de manera que fa
possible l’aprofitament de l’energia tèrmica obtinguda per a l’obtenció del vapor
d’aigua que acciona la turbina solidària al generador elèctric.

Parts del reactor
Vas reactor: Recipient d’acer pur que conté una font de neutrons (per iniciar la
reacció en cadena) i el combustible nuclear.

Moderador:  Redueix  la  velocitat  dels  neutrons  emesos,  per  assegurar-ne
l’impacte amb altres àtoms fissionables i mantenir la reacció . Ex: Aigua o grafit.
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Barres de control:  Materials que absorbeixen neutrons i regulen el nombre de
fissions que es produeixen per unitat de temps. Com més introduïdes estiguin
la reacció és menys potent. Es regulen amb un controlador de temperatura.

Refrigerant:  Evita el  sobreescalfament i  transporta la calor generada al grup
turbina alternador per repetir el cicle. Ex: Aigua, CO2.

(Circuit primari: recorregut del refrigerant del reactor)

TIPUS PRINCIPALS DE CENTRALS NUCLEARS
Depenen del tipus de reactor (combustible, refrigerant i moderador utilitzats).

Centrals amb reactor daigua a pressio PWR
Utilitzen urani enriquit com a combustible i aigua com a refrigerant i moderador
alhora. La calor produïda en el nucli es transfereix a través del circuit primari de
refrigeració fins al circuit secundari per produir vapor.

Centrals amb reactor daigua en ebullicio BWR
Utilitzen urani enriquit i aigua però, a diferència dels PWR, només utilitzen un
circuit de refrigeració, ja que el vapor s’obté dintre del reactor (l’aigua a menys
pressió entra en ebullició). Circuit primari més simple.

Centrals amb reactors de neutrons rapids
El  reactor  no  utilitza  moderador  (les  fissions  es  fan  amb  neutrons  ràpids).
Perquè  la  reacció  nuclear  es  mantingui  és  necessari  que  la  quantitat  de
combustible per unitat de volum sigui molt superior a la dels reactors tèrmics.

EQUIPAMENT DUNA CENTRAL NUCLEAR
• Edifici de contenció: Reactor i elements del circuit primari, format per tres

llaços  en  paral·lel  (que  disposen  cada  un  de  bomba,  pressionador  i
generador de vapor). Cilíndric amb cúpula.

• Edifici de turbines: Grup turbina-alternador, reescalfadors, condensadors
de vapor i preescalfador de l’aigua d’alimentació.

• Edifici de control: Automatitzat i coordinat per l’ordinador central.

• Edifici auxiliar: Sistemes auxiliars i de seguretat. Sistemes de tractament
de residus radioactius (act. Baixa), l’equip de filtratge, etc.

FUNCIONAMENT DUNA CENTRAL NUCLEAR
• L’energia generada al nucli del reactor s’extreu i es transporta gràcies a

l’aigua refrigerant (en circuit tancat i alta pressió)

• Arriba al circuit secundari en els generadors de vapor
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• El vapor acciona la turbina (acoblada a l’alternador)

• L’energia elèctrica va als transformadors 

• El vapor es condensa passant altre cop al generador de vapor (impulsat
per les bombes de condensació i alimentació). Es vaporitza i es tanca el
circuit.

• L’aigua de refrigeració  manté  un  circuit  obert.  S’alimenta  de fora,  és
impulsada per les bombes de circulació, passa pel condensador i torna
al lloc d’origen.

MEDI AMBIENT I SISTEMES DE SEGURETAT
Problemes: Contaminació tèrmica i química, residuals, i acústica

L’emplaçament d’una central es determina després d’un estudi a fons. 

Reactor de seguretat passiva: Permet evitar els possibles errors humans o les
avaries mecàniques i/o elèctriques dels sistemes de seguretat.

SISTEMES DE SEGURETAT:
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Distribucio de lenergia electrica
LINIES ELECTRIQUES
Les  línies  elèctriques  són  el  conjunt  de  conductors,  aïlladors  i  accessoris
destinats al transport i a la distribució d’energia elèctrica.

Segons la construcció:

Aèries:  A una certa alçada de terra, amb l’ajut d’aïlladors i de suports apropiats
a la tensió de la línia. Conductors nus.

Subterrànies:  Enterrats  directament  o  dintre  de  canalitzacions.  Elevat  cost
d’instal·lació. Més fiables.Menys manteniment. Conductors aïllats.

ESTACIONS ELECTRIQUES o subestacions
Instal·lacions destinades a la transformació i/o distribució d’energia elèctrica i a
la connexió entre dues o més línies.

Segons la funció:

Estacions  transformadores  primàries  (ET  I):  Eleven  la  tensió  de  l’energia
produïda  a  la  central  per  transferir-les  a  les  línies  de  transport.  Parcs  de
distribució de les centrals.

Estacions  d’interconnexió  (EI):  Asseguren  la  unió  entre  diferents  línies  de
transport. Directament si hi ha la mateixa tensió o amb transformadors si no és
així.

Estacions  receptores  o  estacions  transformadores  secundàries  (ET  II):
Redueixen  la  tensió  de  les  línies  de  transport  per  alimentar  les  línies  de
distribució primària (que reparteixen l’energia a diferents zones).

Casetes transformadores o estacions transformadores terciàries (ET III): Reduir
la tensió per poder distribuir l’energia als centres de consum amb les ET II

Estacions distribuïdores: No tenen transformadors, interconnecten les ET II. 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA ELECTRIC
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