
Estalvi i eficiència energètica

1. El balanç energètic d'una màquina tèrmica

De les quatre lleis presentades en la unitat anterior, la segona (sense comptar la zero) llueix amb una especial importància. Recordem que el segon principi de la

termodinàmica assegura que l’energia que es transforma es conserva pel que fa a quantitat però disminueix pel que fa a qualitat de manera inevitable. Aquest

axioma llueix essencialment per dos motius: a) perquè fixa la inevitabilitat de la fletxa del temps i de la degradació de qualsevol sistema cap a un estat de

desordre creixent i mort final, i b) perquè ningú no diria que emergí en el context d’una proposició de l’àmbit de l’enginyeria: la qüestió de com es podia

augmentar l’eficiència de les màquines tèrmiques.

 

 

 

 

Figura 1. Una màquina de vapor de 1784. Font: Engines of our Ingenuity

 

 

Les màquines tèrmiques, això és, les màquines que utilitzen el flux de calor establert entre dos focus amb diferents temperatures per tal de generar treball, es

considera que es fan grans el 1769, amb la primera patent de màquina de vapor “eficient” de James Watt (1736-1819). La màquina de vapor de Watt (figura

superior) funciona a) utilitzant carbó per generar calor, Qe, que b) escalfa aigua per portar-la a un estat de vapor que c) pot fer aixecar un pistó i, en darrer terme,

generar treball, Ws.

 

Si la màquina ha de funcionar de manera cíclica i constant, l’aigua ha de tornar a l’estat líquid i a la temperatura inicials, de manera que d) ha de cedir calor, Qs,

a l’ambient. Així doncs, tenim una màquina en la qual entra calor, Qe, i en surt treball, Ws, i calor, Qs, al mateix temps. És a dir:

 

http://uh.edu/engines/powersir.htm


 

 

En general, qualsevol màquina tèrmica també ha d’absorbir una certa quantitat de treball, We, menor que la que podem aprofitar de la màquina, per tal que el

cicle sigui complet, de manera que l’expressió anterior cal escriure-la correctament com a:

 

 

 

L’expressió anterior quantifica i mostra el balanç energètic d’una màquina tèrmica motora, això és, que genera treball. En relació amb la pregunta que ens fèiem

al principi, l’eficiència E d’una màquina tèrmica es pot quantificar com la relació entre el treball net (Wnet) i la calor que entra a la màquina (Qe):

 

 

 

L’eficiència d’una màquina tèrmica s’ha mesurat des de llavors mitjançant l’expressió 3, moltes vegades sense tenir en compte la conseqüència més important

de tot plegat (que és un enunciat del segon principi de la termodinàmica): cap màquina que funcioni de manera cíclica (això és, generant treball constantment),

encara que ho faci de manera ideal (això és, sense pèrdues tèrmiques per fregaments, per exemple) no pot donar tan sols treball, sinó que ha de cedir, a més,

una part de l’energia que entra en forma de calor a un focus fred. És a dir:
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2. Estalvi i eficiència

Si per a qualsevol sistema termodinàmic que aprofiti una entrada d’energia per generar treball s’acompleix l’equació 3 de l’apartat anterior, sembla evident que

l’objectiu principal que cal buscar per millorar l’aprofitament energètic és fer augmentar el treball net i/o fer disminuir, al mateix temps, l’energia entrant al nostre

sistema. És a dir:

 

 

Per tant, bé sigui reduint la ingesta d’energia en origen o bé augmentant el treball net que podem generar, fem augmentar l’eficiència del sistema i afavorim

l’estalvi energètic al mateix temps. Notem a la taula inferior que les eficiències termodinàmiques actuals de les diferents màquines tèrmiques que ens envolten

són realment baixes.

 

 

 

 Figura 2.
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3. Intensitat energètica

 

 

La ‘intensitat energètica’ es defineix com la quantitat d’energia necessària per obtenir una unitat productiva, mesurada com el producte interior brut (PIB). Malgrat

que l’ús del PIB no està exempt de polèmica, és àmpliament utilitzat. És aplicable al sistema global o a un país en particular, als diferents sectors econòmics, a

indústries, a ciutats o a persones.

 

 

 

Figura 3. Evolució de la intensitat energètica a Espanya i en altres països. Font: MITYC

 

 

Es tracta d’un indicador que sol utilitzar-se com a expressió de l’eficiència energètica d’un sistema. Una tendència decreixent de l’indicador implica una

disminució del consum energètic per a una mateixa producció de riquesa, cosa que s’interpreta com un increment de l’eficiència energètica del sistema analitzat.

L’evolució d’aquest índex té a veure amb un conjunt important de factors d’índole tecnològica, social i ambiental, com ara l’estructura industrial, les fórmules de

mobilitat, l’organització territorial, la situació econòmica, el clima, els recursos energètics utilitzats, etc. La intensitat energètica a Espanya ha seguit una

tendència que contrasta amb la que han seguit Europa i altres països.

 

 

  

http://www.mityc.es/energia/balances/Balances/LibrosEnergia/ENERGIA_2008.pdf
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4. Tres casos

Les aplicacions de mesures d’estalvi i eficiència són, encara que no ho sembli per l’estat actual del planeta, gairebé infinites. Els sectors en què són aplicables

són l’industrial, el residencial, el del transport, el domèstic, l‘administratiu, etc. En destaquem aquí tan sols tres casos en què, per l’elevat nombre de sistemes

consumidors que presenten, resulten particularment interessants les aplicacions d’estalvi i eficiència: el transport, la climatització i el consum elèctric domèstic.

 

 

Figura 4.

        

4.1. Transport

 

 

El transport es distingeix d’altres sectors consumidors d’energia per la dependència predominant d’un sol recurs fòssil i per la impossibilitat de capturar les 

emissions de carboni dels vehicles amb cap tecnologia coneguda. A més, és important remarcar les reduccions d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) 

combinades amb la contaminació de l’aire i els problemes de congestió i seguretat energètiques. Per tant, les solucions han d’intentar optimitzar les millores en



els problemes de transport com un tot i no solament pel que fa a les emissions de GEH.

 

Figura 5. Emissions de CO2 històriques i projectades per tipus de transport. Font: IPCC segons IEA, 2005, WBCSD, 2004b

En l’àmbit del transport, l’augment de l’estalvi i l’eficiència inclou optimitzar el transport de passatgers, d’una banda, i el de mercaderies, de l’altra. Algunes de les

estratègies que es proposen en laliteratura són les següents:

 

 Figura 6.

4.2. Climatització

 

La climatització és el nom de la tecnologia i la ciència que permet mantenir un determinat ambient en unes condicions tèrmiques i higromètriques diferents de les

de l’ambient exterior. En general, el nom s’associa a l’àmbit domèstic i, per tant, parlem de ‘condicions de confort’. Actualment, el consum associat al

manteniment d’aquestes condicions de confort implica el 50 % de l’energia consumida per un habitatge. Des d’un punt de vista percentual, les pèrdues es

quantifiquen, de manera aproximada, tal com mostra la figura inferior.

 

Figura 7. Guanys (sentit d’entrada a l’edifici) i pèrdues (sentit de sortida de l’edifici) tèrmiques aproximades en un habitatge per a l'estiu i l'hivern, respectivament.

Font: elaboració pròpia

 

 

L’energia consumida per condicionar tèrmicament un ambient es quantifica amb l’equació següent:

 

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg3/ar4-wg3-chapter5.pdf
http://www.withouthotair.com/


 

 

U, en W/m2K, rep el nom de ‘transmitància tèrmica’ i mesura l’energia per segon (W) que es guanya o es perd a través d’un metre quadrat de tancament d’un

habitatge per cada grau de temperatura de diferència entre l’ambient interior i l’exterior; A, en m2, és l’àrea del tancament; DT és la diferència de temperatures

entre els ambients i E és el rendiment de la màquina tèrmica que, mitjançant un combustible fòssil o un vector energètic (és a dir, electricitat), genera un focus

artificial de temperatura calenta (per exemple, en un procés de combustió en una caldera) o freda (per exemple, l’evaporador d’un equip d’aire condicionat).

Malgrat que l’àrea de transmissió depèn de l’arquitectura de l’edifici i és difícil de fer variar (tot i que des del punt de vista de l’eficiència caldria afavorir relacions

d’àrea per persona reduïdes), analitzant cada un dels paràmetres de l’equació anterior sembla clar de quina manera podem fer augmentar l’eficiència i l’estalvi

en l’àmbit de la climatització.

 

Figura 8.

 

La transposició de les directives europees referents a l’estalvi i l’eficiència energètics ha permès els últims anys desenvolupar el Codi tècnic de l'edificació, així

com una metodologia de càlcul, inspecció i certificació energètics que hauria d’assegurar la reducció d’emissions de GEH i l’estalvi energètic en aquest àmbit i

en un futur més o menys proper.

 

 

 

        

http://www.codigotecnico.org/web/


4.3. Electricitat

 

 

Res no existiria sense l’electricitat. El món tal com el coneixem deixaria de funcionar sense aquest vector energètic. I, per aquest motiu, parlar d’estalvi i

eficiència energètics en aquest sector és gairebé com parlar d’estalvi i eficiència energètics en el conjunt de sectors consumidors. En general, a banda de les

opcions que impliquen modificacions en l’ús d’aquesta energia, cal cercar valors elevats en l’etiquetatge energètic (figura inferior) d’electrodomèstics i dispositius

elèctrics de tot tipus.

 

  

Figura 9. 

 

Algunes idees en el cas particular de l’àmbit domèstic són les que mostra la taula inferior.

 

 Figura 10.
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Secció d’energia del Ministeri d'Industria, Turisme i Comerç. Conté documentació de referència de la política en aquest àmbit.

 

 

 

http://www.withouthotair.com
http://www.barcelonaenergia.cat/ 
http://www.terra.org
http://portalsostenibilidad.upc.edu
http://www.mityc.es/energia/es-ES/Paginas/index.aspx 
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6. Activitats

 

Activitat 1

 

Els estudiants, en grups, preparen la presentació del que es considera una bona pràctica en estalvi i eficiència energètics, en qualsevol dels àmbits que s’han

tractat en la unitat. Cal que sigui una bona pràctica documentada i real els resultats de la qual es coneguin. La presentació ha de contenir, com a mínim,

informació sobre l’àmbit en què es duu a terme la pràctica, el promotor d’aquesta, els objectius, la descripció de la proposta, els resultats, les conclusions, la

documentació i els webs de referència. El treball es desenvolupa en grups, el temps de preparació és de quatre hores i el temps de presentació i debat és de

tres o quatre hores.

 

Activitat 2

 

Els estudiants fan un pla d’estalvi energètic per a un habitatge. Cal que sigui un cas real. S’han de diagnosticar els consums actuals de l’habitatge, se n’han

d’analitzar els possibles àmbits d’intervenció (il·luminació, electrodomèstics, climatització, aïllaments, aigua calenta, mobilitat, consum, etc.), s’han de proposar

les mesures i s’han d’avaluar els costos i els estalvis. El treball es fa en grups de tres o quatre estudiants. Temps de treball a l’aula, dues hores; fora de l’aula,

quatre hores.

 

Material de referència:

 

EnerAgen. Guía de eficiencia energética básica del ciudadano. Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía, 2008.

 

Pla d'Acció 2008-2012 de l'Estratègia d'estalvi i eficiència energètica a Espanya.

 

IDAE. Compromís públic amb l'eficiència energètica i les energies renovables.

 

Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH).

 

Activitat 3

 

Debat sobre les propostes del Pla d’acció 2008-2012 de l’Estratègia d’estalvi i eficiència energètica a Espanya. Es formen set grups de treball, un per cada

sector tractat en el Pla. Aquests grups preparen una presentació de deu minuts sobre les mesures proposades, els costos i els beneficis. Al principi de la sessió

cal fer una introducció del Pla. La sessió de presentació requereix dues hores presencials i quatre de preparació fora de l’aula.

 

Materials de referència:

 

Pla d'acció 2008-2012 de l'estratègia d'estalvi i eficiència energètica a Espanya.

 

Estalvi i eficiència energètica en el sector de la indústria. José Enrique Borrell, del Departament d’Indústria de l’IDAE. Presentació de les jornades "Ahorro y

eficiencia energética", del 13 de novembre de 2007, en el marc del cicle de conferències "La energía en el siglo XXI", celebrat al Colegio Oficial de Ingenieros

Industriales de Madrid (COIIM).

 

 

 

 

http://www.pamplona.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=76984 
http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/relcategoria.1127/id.67/relmenu.11 
http://www.idae.es/index.php
http://www15.gencat.net/cads/AppPHP/images/stories/guia_calcul_emissions_maig09.pdf
http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/relcategoria.1127/id.67/relmenu.11 
http://www.coiim.es/rrii/Paginas/energia.aspx 
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7. Crèdits

 

Com citar aquesta unitat?

Rosas, M. i Martínez, J. Estalvi i eficiència energètica. 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:
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                                 rosas@mmt.upc.edu                              juan@catunesco.upc.edu
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