
Energies renovables

1. La renovació energètica

 

 

Vèiem en la unitat anterior que una de les formes de reduir el consum és augmentar l’eficiència i l’estalvi. Tot i això, com que el millor kW és el que no es gasta,

les renovables hi ajuden. Les energies renovables es poden definir com les fonts energètiques que, de manera periòdica, es posen a disposició de l’ésser humà i

que aquest és capaç d’aprofitar i transformar en energia útil per satisfer les seves necessitats. És a dir, es renoven de manera continuada, en contraposició amb

els combustibles fòssils, com ara el petroli, el carbó, el gas i l’urani, dels quals hi ha una disponibilitat determinada que s’esgotarà en un termini més o menys

llarg.

 

 

 Figura 1.

  

Constitueixen una font d’abastament inesgotable, ja que, pel que fa a l’origen directe, provenen majoritàriament del Sol (tot i que si ens remuntem molt més enllà

en la història, absolutament tot té l’origen en el Sol). Però això no significa que les energies renovables hagin d’associar-se a l’aprofitament directe de l’energia

solar, sinó que el Sol produeix un seguit de fenòmens naturals que a la vegada originen els recursos en què es basen els diferents tipus d’aprofitament de les

energies renovables. Les figures recullen el conjunt d’energies renovables més conegudes (les que deriven del Sol), així com algunes altres que deriven dels

cicles terrestres de més llarga durada (les que deriven del Sol i la Lluna, per dir-ho d’una manera més lírica). Les energies hidràulica, geotèrmica i de les marees

són renovables perquè es regeneren amb menys o més temps, però són el resultat dels cicles de formació terrestres, geològics i atmosfèrics.

 

 



 Figura 2.

Cal tenir en compte que l’energia procedent de la radiació solar, absorbida per la Terra en un any, és equivalent a vint vegades l’energia emmagatzemada a

totes les reserves de combustibles fòssils del món. Si poguéssim aprofitar tan sols el 0,005 % d’aquesta radiació, obtindríem més energia útil en un any que la

que aconseguim cremant petroli, carbó i gas en el mateix temps. 

 

 

 

     



Energies renovables

2. Els quatre elements

 

Les energies renovables arriben del suau anar i venir del dia a dia. Les podem segregar entre els quatre elements:

 

Aire, corresponent a l’energia eòlica.

Terra, corresponent a les energies geotèrmica i de la biomassa.

Foc, corresponent a les energies solar tèrmica i fotovoltaica.

Aigua, corresponent a les energies hidroelèctrica, de les ones, dels corrents, de les marees i dels gradients tèrmics oceànics.

 

Repassem-ne els principis i les tecnologies associades tot seguit.

 

Figura 3.

  

2.1. Aire (energia eòlica)

 

Com dèiem en unitats anteriors, l’energia elèctrica és la forma d’energia més utilitzada arreu del món, però també és la responsable principal de la degradació

atmosfèrica, ja que, per tal de fer girar un motor elèctric, cal que hi connectem una turbina. I, per fer girar aquesta turbina, ens cal un combustible fòssil. Amb

l’energia eòlica, però, podem fer moure aquest motor elèctric aprofitant l’energia que ens proporciona el vent. El vent sorgeix com a moviment de masses d’aire

fruit de canvis de pressions en l’atmosfera que s’esdevenen, al mateix temps, com a conseqüència de la variació de temperatura de les diferents capes que la

formen. Si aquesta massa en moviment s’intercepta adequadament, en podem treure una certa quantitat d’energia. En particular, l’energia aprofitable dels vents

a tot el món es xifra en uns 10.000.000 MW (equivalent a l’energia produïda per 10.000 centrals tèrmiques o nuclears).

 



 

Figura 4.

 

 

L'element que ens permet aprofitar aquesta energia és l’aerogenerador. Un aerogenerador (com els de la figura superior) és essencialment un rotor amb aspes,

subjectat a una naveta orientable que reposa al capdamunt d’una torre. La longitud de les pales pot ser des d’uns pocs metres fins a cent metres en

aerogeneradors que aporten entre 2 i 5 MW. En aquests casos, les aspes són fetes de resines epoxídiques reforçades amb fibra de vidre i la naveta, que pot

arribar a fer unes quantes desenes de metres de longitud, és de fibra de vidre. La torre pot arribar als cent metres i és feta de xapa d’acer per suportar les

aproximadament cent tones que pot arribar a pesar el conjunt. Les aspes capten l’energia cinètica de l’aire en moviment i la potència que es genera és funció del

cub d’aquesta velocitat. Un aerogenerador produeix electricitat a partir de 4,5 m/s i assoleix la màxima producció entre els 15 i els 25 m/s. Per tal que

l’aerogenerador capti la màxima energia, les aspes i la naveta estan dissenyades de manera que poden girar sobre el propi eix i poden situar-se en tot moment

contra el vent. Aquesta energia es transforma en energia elèctrica de baixa tensió a l’interior de la naveta gràcies a un generador.

 

 

Figura 5. Estructura d’un generador eòlic. Font: Aulatec

http://www.xtec.es/aulatec/informesvisites/2010/infoeoliccat2010.html


 

L’energia eòlica és essencialment neta i segura (reemplaçant l’1 % de les tèrmiques de la Unió Europea s’evitaria l’emissió de quinze milions de tones de CO2), i

la producció neta d’energia permet que en un any quedi amortitzada una instal·lació de dinou generadors. A més, per cada MW instal·lat es crea un nou lloc de

treball de manteniment i, pel que fa a l’espai, el terreny ocupat pels parcs eòlics per produir un joule d’energia és tres vegades inferior al d’una tèrmica de carbó.

Tot i això, els impactes de tipus visual i faunístic, i pel que fa a infraestructures (gestió elèctrica del parc eòlic), són una qüestió de debat.

 

     

2.2. Terra (energia geotèrmica i de la biomassa)

 

Energia geotèrmica

 

L’energia geotèrmica té l’origen en el seguit de reaccions químiques naturals que s’esdevenen a l’interior de la Terra i que produeixen grans quantitats de calor.

Aquesta realitat es posa de manifest de manera natural i violenta en fenòmens com ara les erupcions volcàniques o els terratrèmols, però és aprofitable en tots

els llocs on trobem una diferència de temperatura entre l’interior terrestre, més calent, i la superfície. L’energia geotèrmica, per tant, és una font d’energia natural,

encara que no és estrictament renovable, ja que la calor que extraiem d’un jaciment en unes desenes d’anys triga milers d’anys a regenerar-se. La forma

d’aprofitament varia segons el lloc on es troba el recurs. La majoria de tecnologies actuals extreuen l’aigua calenta (líquida o vapor) present al subsòl (vegeu la

figura de sota), encara que és possible injectar aigua en una roca seca calenta per escalfar-la o vaporitzar-la.

 

Figura 6. Categories de fonts geotèrmiques: sistema d’alta temperatura (punt calent) i sistema de baixa temperatura (pou). Font: Aulatecnologia

 

 

http://www.aulatecnologia.com/BACHILLERATO/1_bg/APUNTES/ALTERNATIVAS/geotermica/geotermica.htm


A baixes temperatures (per sota dels 150 °C) s’aprofita directament la calor o l’aigua calenta per a processos industrials, calefacció, aigua calenta sanitària, usos

agrícoles o balnearis, amb la limitació que el consum s’ha de situar en el mateix lloc on hi ha la font. A temperatures mitjanes i altes (per sobre de 150 °C), la

calor es pot convertir eficaçment en electricitat, com en una central tèrmica.

 

El potencial geotèrmic mundial és dues mil vegades superior al de les reserves conegudes de carbó i els països menys desenvolupats són els que disposen dels

millors recursos. Actualment, més de vint països es beneficien d’aquesta energia, amb 330 plantes que generen electricitat. Quasi la meitat de la potència

instal·lada és als Estats Units. Les Filipines, per exemple, generen el 14 % de la seva electricitat a partir de l’energia geotèrmica. A Europa és a Itàlia on hi ha les

instal·lacions més importants. El potencial a Espanya és de 600.000 tep (tones equivalents de petroli) anuals, però actualment només se n’aprofiten 3.400, cap

de les quals és per a producció elèctrica.

 

L’impacte ambiental és sensiblement inferior al de les energies convencionals, especialment l’ocupació de terreny i les emissions de substàncies contaminants a

l’aire i a l’aigua, que es redueixen enormement amb la reinjecció de líquids i gasos.

  

Energia de la biomassa

 

L’energia del Sol és utilitzada per les plantes per sintetitzar la matèria orgànica mitjançant el procés de la fotosíntesi. Aquesta matèria orgànica és posteriorment

incorporada i transformada pel regne animal, incloent-hi l’home. L’ésser humà, a més, la transforma per procediments artificials per obtenir-ne béns de consum.

Tot aquest procés dóna lloc a elements que es poden utilitzar directament, però també a subproductes que tenen la possibilitat de trobar una aplicació en el

camp energètic. La biomassa és, en definitiva, l’energia solar convertida per la vegetació en matèria orgànica: residus forestals, fracció orgànica dels residus

urbans i residus de les indústries agroalimentàries, agrícoles i forestals.

Aquesta energia és recuperable per combustió directa o transformant la matèria orgànica en altres combustibles mitjançant mètodes de tractament específics

amb una primera etapa de trituració, densificació i piròlisi, que ens permet posteriorment passar a la digestió anaeròbica, la gasificació i la fermentació

alcohòlica, i, finalment, obtenir-ne gasos (metà) o fluids combustibles (alcohols o fueloils). A més, la biomassa és l’única font d’energia que dóna un balanç

favorable de CO2, perquè la matèria orgànica és capaç de retenir durant el creixement més CO2 del que s’allibera en la combustió.

 

Actualment, a causa de la gran massa forestal que els canvis d’ús en el bosc han generat, es considera la font renovable amb més potencial a Espanya, amb

una producció potencial estimada de 25,7 Mtep en forma de ‘pellet’, biomassa compactada substituta del carbó, i os d’oliva.

 

L’aprofitament energètic de la biomassa ha fet desenvolupar l’agroenergètica com a nova branca de l’agricultura tradicional, en la qual es produeix biomassa

mitjançant conreus específics i es transforma en productes energètics substituts dels combustibles tradicionals. Així, es conreen llavors oleaginoses per obtenir

olis carburants (per a motors dièsel en substitució del gasoil); lignocel·luloses, en forma de pollancres i eucaliptus; biomassa alcoholígena, en forma de bleda,

rave i cereals, i biomassa oleaginosa, amb gira-sol, colza i card. Aquesta recent valorització dels cultius energètics entra, la majoria de vegades, en conflicte amb

altres aspectes de la sostenibilitat, com ara l’equitat energètica, els valors culturals i socials, i la mercantilització d’espais, aliments i éssers humans. En aquest

sentit, molts aspectes dels cultius energètics són altament discutibles i cal una visió global per valorar els potencials beneficis de l’aprofitament d’un recurs

d’aquest tipus.

 

  

2.3. Foc (energia solar tèrmica i fotovoltaica)

 

Energia solar tèrmica

 

L’objectiu essencial de qualsevol sistema tèrmic solar és captar l’energia radiant del Sol per transformar-la i transportar-la de la manera més econòmica i eficient

possible. Les aplicacions poden ser directes, en forma de calor, o bé indirectes, utilitzant aquesta calor per obtenir treball mecànic en un eix. L’ús de la llum del

Sol per subministrar energia tèrmica es remunta a l’inici dels temps, primerament, a baixa temperatura per a usos de calefacció domèstica i, posteriorment, com

a conseqüència dels canvis en els estils de vida, per escalfar aigua calenta sanitària. Actualment, l’energia solar s’utilitza també en grans centrals que generen

vapor i, posteriorment, electricitat, tal com es faria en una central tèrmica convencional, en la qual se substitueix el combustible fòssil pel combustible renovable

que és el Sol.

 



Figura 7.

 

En l’àmbit domèstic, i l’àmbit general, els sistemes tèrmics que utilitzen l’energia solar com a font primària es poden representar amb un mateix diagrama bàsic,

com el de la figura inferior, que consisteix en el que s’entén per ‘captador solar’, l’element essencial, que ens permet absorbir l’energia radiant, més un element

d’acumulació, que ens permet subministrar l’esmentada energia quan ho exigeix la demanda, i un sistema d’energia auxiliar que funciona quan el sistema

renovable no ho pot fer per qüestions atmosfèriques. Cal tenir en compte que un captador solar de 2 m2 de superfície pot produir fins a 150 litres d’aigua calenta

cada dia, fet que estalvia l’emissió d’aproximadament una tona de CO2 a l’any, és a dir, la crema de 90 kg de carbó o 130 litres de gasoil.

 



Figura 8.

 

Energia fotovoltaica

 

El El Sol emet radiacions electromagnètiques que es poden aprofitar per obtenir energia elèctrica en una transformació directa. L’energia solar fotovoltaica està

basada en l’aplicació del denominat ‘efecte fotovoltaic’, que es produeix en incidir els fotons de la llum sobre materials semiconductors (en general, cristalls de

silici), de manera que es genera un flux d’electrons a l’interior del material i, en condicions adequades, una diferència de potencial que es pot aprofitar (ja sigui

directament, en corrent continu, o mitjançant alternadors, en corrent altern). Les cèl·lules de silici treballen tant amb els raigs solars directes com amb la llum de

dia difusa de l’atmosfera. No hi ha parts mòbils, les cèl·lules tenen una vida llarga i són inherentment modulars. L’únic problema ambiental predictible és l’enorme

superfície de terrenys que es requereix per a la generació elèctrica a gran escala (uns quants km2 per a uns 500 MW).

 

Figura 9. Efecte fotoelèctric i cèl·lules fotovoltaiques. Font: RISE

 

 

 

http://www.rise.org.au/info/Tech/pv/index.html


        

  

2.4. Aigua (hidroelectricitat, ones, corrents, marees i gradients tèrmics oceànics)

 

Els rius, els mars i els oceans disposen d’una enorme reserva energètica natural que es pot aprofitar en qualsevol de les formes en què es presenta:

hidroelectricitat, ones, corrents, marees i gradients tèrmics. Algunes d’aquestes formes, com ara la hidroelectricitat, són ja conegudes de fa temps i, malgrat la

“renovabilitat”, tenen, en general, un gran impacte mediambiental. Altres, com ara l’energia de les ones i els corrents, estan en una fase molt experimental.

L’energia de les marees o els gradients tèrmics depèn, en gran mesura, d’una localització geogràfica molt particular i estratègica.

 

 

 

Figura 10. Font: Valley

 

Hidroelectricitat

 

L’energia del Sol evapora l’aigua dels oceans, els mars, els rius i els llacs, i l’eleva per sobre de la Terra en forma de núvols. Quan aquests es refreden, el vapor

d’aigua en suspensió es condensa en forma de pluja i torna a tancar el cicle de l’aigua sobre la Terra. L’aigua, en el transcurs de l’etapa per la superfície

terrestre, té la tendència, per gravetat, a ocupar les posicions baixes i l’energia que això proporciona és explotable per les centrals hidroelèctriques i

minihidràuliques (< 5 MW). L’energia hidràulica és la que s’obté en aprofitar el moviment de l’aigua, ja sigui per fer moure una turbina i produir electricitat, o bé

per obtenir treball mecànic, com en els molins d’aigua tradicionals.

L’energia hidroelèctrica avui es produeix fonamentalment en grans embassaments. L’ús d’aquesta energia no produeix emissions ni residus, i és, amb diferència,

la més econòmica entre les energies convencionals. Tot i això, la construcció de grans preses té un gran impacte ambiental i social, perquè inunda grans

extensions de terreny, separa comunitats animals, transforma completament el paisatge i en fa desplaçar els habitants, que no són els destinataris de

l’electricitat que s’hi produirà. Això fa totalment desaconsellable la construcció de nous grans embassaments, encara que cal aprofitar al màxim la capacitat dels

ja existents. Val a dir que en un clima quasi desèrtic com el de la península ibèrica, la decisió de generar electricitat a baix preu o emmagatzemar aigua per a

consum humà no és una decisió banal en cap cas.

Un impacte més petit el provoca la “minihidràulica”, és a dir, les instal·lacions que no superen els 5 MW de potència, encara que aquesta separació és sempre

arbitrària. Aquestes centrals es poden instal·lar en canals de regadiu o abastament, a peu de preses ja existents, o en el curs dels rius. L’impacte ambiental de la

minihidràulica només és important en les centrals d’aigua fluent i la seva intensitat depèn de com i quan es dugui a terme l’aprofitament. Els impactes més

importants d’aquest tipus de centrals en els rius són deguts a les fluctuacions brusques del nivell d’aigua, la variació de les condicions de velocitat de l’aigua, els

obstacles per a la migració dels peixos, la retenció dels sediments més fins i un cabal ecològic insuficient (per conservar les poblacions fluvials es necessita

assegurar un cabal mínim, específic per a cada riu). Aquests impactes poden arribar a ser localment molt greus i a vegades és preferible evitar la construcció de

la minicentral.

 

 

http://www.valley-es.com/page.aspx?id=1408


Figura 11. L’aprofitament energètic dels salts d’aigua en l’àmbit local podria afavorir l’estalvi energètic en zones de muntanya.

Aquests i altres exemples no poden servir per justificar el refús global a la minihidràulica com a font d’energia i oblidar els avantatges clars que ofereix: permet

reduir la producció d’energia mitjançant fonts brutes i perilloses (combustibles fòssils, energia nuclear), aprofitar un recurs autòcton, acostar la producció

d’electricitat al lloc de consum i evitar, de vegades, la construcció d’un gran embassament al mateix riu. Als països menys afavorits, on encara només s’aprofita

el 8 % del potencial hidràulic, la minihidràulica pot dur a terme un paper clau. I també a Espanya, on es podria augmentar la producció hidroelèctrica en un any

mitjà d’uns 28 TWh (mil milions de kWh), fins a 40 TWh (el 27 % de la producció elèctrica actual), sense haver de construir cap nova gran central, sinó mitjançant

l’aprofitament hidroelèctric de canals de regadiu i subministrament urbà i d’embassaments ja construïts, la millora de minicentrals ja existents i la rehabilitació de

minicentrals tancades.

 

Ones i corrents

 

Actualment, hi ha dispositius per aprofitar l’energia de les ones i dels corrents, tot i que el desenvolupament tècnic i comercial està encara en una fase

experimental. En segons quins casos, es tracta d’aprofitar a través de bombes hidràuliques el moviment de cossos oscil·lants moguts per les ones, i en altres

l’acció del bombeig de la superfície de l’aigua impulsa turbines d’aire. En el cas dels corrents, l’objectiu és utilitzar molins força semblants als eòlics, però

submergits en zones de corrents per tal d’absorbir aquesta força cinètica de l’aigua.

 

 

Figura 12. Dispositiu per aprofitar l’energia de les ones. Font: Pelamis Wave Power

Pel que fa a l’aprofitament de les ones, els principals prototipus s’han desenvolupat al Japó i a Noruega (les ones omplen un dipòsit elevat, que es descarrega i

es fa passar l’aigua per una turbina hidràulica). Els millors recursos naturals són a Portugal, França, Escòcia i Irlanda; a Espanya, amb 7.900 km de costa, tan

sols s’ha fet la necessària avaluació detallada del potencial disponible i, malgrat que hi ha diversos projectes dissenyats o ideats, només hi ha petites plantes

pilot. Els prototipus de molins submergits estan encara en una fase experimental.

http://www.pelamiswave.com/


 

Marees

 

L’L’energia mareomotriu es basa en el moviment regular de pujada i baixada de l’aigua (marees), que a la costa i especialment als estuaris amplifica els efectes.

Quan el rang supera els cinc metres es pot produir electricitat de manera competitiva, mitjançant turbines col·locades en una presa. És la font d’energia amb més

eficiència pel que fa a la conversió (80 % i podria arribar al 90 %), és a dir, la que en una millor proporció es converteix en energia aprofitable, i presenta una

disponibilitat mitjana del 95 % del temps, amb l’avantatge que aquesta disponibilitat es pot predir totalment. El dispositiu més important en aquest àmbit que està

en explotació comercial és el de La Rance, situat a la Bretanya francesa, prop del Mont-Saint-Michel, a l’estuari del riu Rance, i que genera 240 MW des de

1966, amb una provada maduresa tècnica. També s’han explorat llocs adequats per a l’explotació de les marees a Amèrica, l’Àsia i Austràlia. La potència d’una

instal·lació podria arribar fins als 9.000 MW (l’equivalent a nou grans centrals nuclears o tèrmiques), malgrat que l’impacte ambiental en els estuaris podria ser

important.

 

 

Figura 13. Aprofitament de les marees. Font: Lunar Energy

 

 

Gradients tèrmics

 

Per acabar, en l’àmbit experimental, juntament amb els convertidors d’energia de les ones a mar oberta (que podrien produir milions de MW globalment) i les

turbines submergides en corrents ràpids vistos anteriorment, també cal destacar la conversió de l’energia tèrmica dels oceans (en aigües tropicals), que aprofiten

la diferència de temperatura entre les capes superficials i les profundes del mar (20 °C amb 700-900 metres de profunditat) per obtenir els focus calent i fred del

cicle tèrmic que desenvolupen (usualment, un cicle de vapor).

 

 

http://www.lunarenergy.co.uk/


Figura 14. Esquema de funcionament d’una planta OTEC (ocean thermal energy conversion). Font: Wikipedia Commons

 

        

     

http://en.wikipedia.org/wiki/Ocean_thermal_energy_conversion
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4. Activitats

Activitat 1

Pràctica sobre recursos energètics. Es tracta de resoldre a classe un problema de càlcul dels recursos energètics associats a una determinada distribució de

vent. A partir de les dades de distribució es calcula la distribució de les freqüències corresponents, es calcula l’energia corresponent als recursos, la variació de

velocitat i energia amb l’alçada, l’energia aprofitable màxima i l’energia per a una màquina en particular. Treball en grups, dedicació a classe: dues hores.

 

Actividad 2

 

Visionar a classe els vídeos 'Energies renovables: 1. Energia solar' i 'Energies renovables 2. Energia eòlica'. Després, els estudiants, per grups, han de

discutir els continguts dels vídeos i han de descriure les cinc idees més importants que conté cadascun. El temps de dedicació a classe és de dues hores.

 

Altres recursos: altres videos de Google vídeos i Documania TV.

http://video.google.com/videoplay?docid=-1994820876791987253#
http://video.google.com/videoplay?docid=6013890243552439618# 
http://video.google.es/
http://www.documaniatv.com/
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5. Crèdits

 

 Com s'ha de citar aquesta unitat?

 

Rosas, M. i Martínez, J. Energies renovables. A: Carrera, E. i Segalàs, J. (ed.). Tecnologia i Sostenibilitat [en línia]. Terrassa: Universitat Politècnica de

Catalunya. Càtedra UNESCO de Sostenibilitat, 2010. [Consulta: dia mes any]. Disponible a: <http://tecnologiaisostenibilitat.cus.upc.edu> 

 

Els continguts d'aquesta unitat han estat elaborats per:

                                            

                                         Martí Rosas Casals                                            Juan Martínez Magaña

                     Departament de Màquines i Motors Tèrmics             Càtedra UNESCO de Sostenibilitat

                         Universitat Politècnica de Catalunya              Universitat Politècnica de Catalunya    

                        

                                  rosas@mmt.upc.edu                                juan@catunesco.upc.edu
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