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Resum
S’elabora el present quadern per a estudiar el concepte d’energia i les seves diverses
transformacions fins a obtenir l’energia elèctrica, tant important en l’actualitat. També
permet estudiar les diferents fonts d’energia existents, i les centrals elèctriques on
s’utilitzen. Està pensat per l’estudi del tema quan no es disposa de llibre de text, o
com a complement d’aquest.

Objectius:
Objectius
-

Analitzar les formes d’energia existents.
Conèixer les diferents unitats de mesura de l’energia.
Estudiar les diverses transformacions energètiques.
Classificar les fonts d’energia.
Saber com es genera l’energia elèctrica i com es transporta i es distribueix.
Analitzar els components que intervenen.
Estudiar el funcionament de totes les centrals elèctriques.
Conèixer les avantatges i inconvenients de les diferents fonts energètiques.

L’elaboració d’aquest document es basa en el Decret112/2007, de 20 de juliol, pel
qual s’estableix el currículum de l’Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat
Valenciana.

El bloc de continguts de l’energia i la seva transformació s’estudia tant al primer curs
d’ESO com al tercer curs, on s’amplien els continguts.

Paraules clau:
clau :

energia, electricitat, centrals elèctriques.

1. INTRODUCCIÓ
Definició
L’energia és la capacitat d’un cos per a produir transformacions i fer qualsevol treball.

Unitats
Les unitats d'energia més importants són:

– Joule (J): Es la unitat del sistema internacional. Se sol utilitzar el kilojoule (kJ), que són
1000 J

– Caloria (cal): Es una unitat menuda, per la qual cosa s’utilitza la quilocaloria (kcal). S’utilitza
molt en processos en els quals intervé la calor. Existeix una relació entre J i cal:
1 cal = 4,18 J

o bé,

1J = 0,24 cal

– Kilowatt hora (kw·h): Es la unitat que s’utilitza per a mesurar el consum d'energia elèctrica.
Cal recordar que: 1J = 1w.1s , per tant, 1 kw·h = 3600 kJ.

2. FORMES D’ENERGIA
Formes d’energia segons com es manifesta en la natura:

- Energia mecànica: deguda al moviment dels cossos (energia cinètica) i al desplaçament
de la seua posició (energia potencial). Em = Ec + Ep

- Energia elèctrica: associada al corrent elèctric. A gran escala es genera a les centrals
elèctriques, i a menuda escala gràcies a piles, dinamos, bateries,...

- Energia tèrmica: deguda a la transmissió de calor d’un cos de més temperatura a un altre
de menor temperatura.

- Energia química: associada a les reaccions químiques de les substàncies, com ara les
combustions.

- Energia nuclear: és la que contenen els nuclis dels àtoms. Si es produeix degut al
trencament del nucli s’anomena de fissió. Si es produeix degut a la unió de nuclis es
denomina fusió.

- Energia sonora: associada a les ones sonores, que es transmeten mitjançant vibracions.
- Energia radiant: associada a les radiacions electromagnètiques, com la llum, les
microones,...

Principi de conservació de l’energia: l’energia no es crea ni es destrueix, sinó que es
transforma d’unes formes a altres.

Transformacions de l’energia

3. FONTS D’ENERGIA
Les fonts d’energia són recursos naturals dels quals s’obtenen diferents formes d’energia.
Quasi tota l’energia prové del Sol. Es classifiquen segons l’origen o segons la utilització.

Fonts d’energia segons l’origen
-No renovables: aquelles que no es renoven a curt termini, i per tant, s’esgoten. Són
contaminants i generen greu deterioració en la seua explotació.

Combustibles fòssils (petroli, carbó, gas natural)

Nuclear (urani)

-Renovables: aquelles que són inesgotables o que es renoven a un ritme major del que es
consumeixen. Són menys contaminants.

Hidràulica

Solar

Eòlica

Mareomotriu

Geotèrmica

Biomassa

Fonts d’energia segons la utilització
-Convencionals: aquelles que proporcionen la majoria de l’energia als diferents països.

Combustibles fòssils (petroli, carbó, gas natural)

Nuclear (urani)

Hidràulica

-Alternatives: aquelles l’ús de les quals està menys estés que les convencionals.

Solar

Eòlica

Mareomotriu

Geotèrmica

Biomassa

Minihidràulica

4. GENERACIÓ I TRANSPORT D’ENERGIA ELÈCTRICA
Generació d’energia elèctrica
L’energia elèctrica és pot aconseguir de diverses formes:
-Fent girar un generador elèctric. En totes les centrals elèctriques, excepte les
fotovoltaiques, s’utilitza un alternador per a generar electricitat.
-Mitjançant transformacions químiques, com ocorre en les piles.
-Recollint la llum solar amb un panell fotovoltaic.

Turbina i alternador
La producció de grans quantitats d’energia elèctrica es realitza a les centrals elèctriques, que
utilitzen grups de turbina-alternador per aconseguir-ho.

-Turbina: formada per un eix giratori i uns àleps o paletes, que transforma la força o pressió
d’un fluid (vapor, aigua o gas) en moviment giratori que transmet a l’alternador.

-Alternador: transforma el moviment giratori en electricitat. Consta de dues parts: el rotor
(nucli que gira degut al moviment que rep de la turbina) i l’estator (part externa fixa). Funciona
de forma contraria a com ho fa un motor elèctric.

Turbina hidràulica

El transport del corrent elèctric des de les centrals fins als llocs de consum requereix la
utilització de les línies de transport.

Aquests conductors ofereixen una certa resistència al pas del corrent, que es transforma en
pèrdues en forma de calor o de potència. Aquestes pèrdues depenen tant de la intensitat que
circula pel conductor com de la resistència, però només es possible reduir-les actuant sobre
el voltatge.
Per a transportar una determinada potencia elèctrica d'un punt a un altre a través d'un
conductor i minimitzar les pèrdues, el transport del corrent elèctric es realitza a alt voltatge, i
per tant, baixa intensitat. Posteriorment, ha de reduir-se el voltatge per poder utilitzar el
corrent elèctric d'una manera segura i eficaç.

Si es vol transferir electricitat des de l’alternador fins al punt de consum una potència P, es
poden utilitzar dos sistemes: el primer amb una tensió baixa V1 i el segon amb una tensió molt
alta V2, de manera que la potència transferida sigui la mateixa.

Com que la tensió V2>>V1, el corrent I2<<I1.
Les pèrdues de potència produïdes a la línia, tenint en compte que la seva resistència és R,
seran:
P1 = R * I21

P2 = R * I22

En el primer cas les pèrdues són molt elevades perquè el corrent és molt gran, mentre que en
el segon cas les pèrdues són menor, ja que el corrent és considerablement més baix.

El transformador es una màquina elèctrica estàtica capaç de transformar mitjançant un
camp electromagnètic l'energia elèctrica transmesa (primària), en una altra de distintes
característiques (secundaria), elevant o reduint la tensió i la intensitat del corrent altern que
rep; dit d'una altra manera, son màquines capaces de canviar els valors de la tensió.
Estan formats per un nucli de xapes magnètiques i dos circuits elèctrics o bobinatges,
denominats primari (amb Vp i Ip) i secundari (amb Vs i Is).

Línies de transport d'energia elèctrica
Les tensions s'eleven per a transportar l'energia i posteriorment es redueixen per a poder-la
utilitzar; aquesta operació es realitza utilitzant transformadors instal·lats en les subestacions
de transformació.

Xarxes de distribució per al transport de l’energia elèctrica.

5. CENTRALS ELÈCTRIQUES
Una central elèctrica es una instal·lació l'objectiu de la qual es produir energia elèctrica.
L'energia que utilitzen les centrals elèctriques per assolir el seu objectiu s'anomena energia
primària. Per produir energia elèctrica es duen a terme diverses transformacions energètiques
i intervenen diferents màquines per aconseguir-ho:

Les centrals elèctriques duen el nom de les fonts d'energia primària que utilitzen (per
exemple, centrals hidràuliques, tèrmiques, nuclears, solars, eòliques,....)

5.1. D’energies convencionals
Els principals tipus de centrals on es genera el major percentatge d’electricitat són les centrals
tèrmiques de combustió, les centrals nuclears i les centrals hidroelèctriques.

Centrals tèrmiques de combustió
L’energia elèctrica s’obté a partir d’un combustible (petroli, gas o carbó).

Avantatges

-Baix cost de construcció.
-Elevat rendiment energètic quan són de cicle
combinat.

Inconvenients
-Emissió de gasos contaminants i partícules
sòlides que provoquen l’efecte hivernacle i la
pluja àcida.
-Acidificació de rius i mars.
-Marees negres.
-Impacte visual de les mines.

Centrals nuclears
L’energia nuclear s’obté a partir de la fissió de nuclis d’urani que són bombardejats amb
neutrons, donant lloc a nuclis més menuts, més neutrons i energia.

Avantatges

Inconvenients
-Problemes
d’emmagatzemament
residus radioactius.

dels

-Alternativa als combustibles fòssils i a la -Elevat cost de les instal·lacions i el seu
seva contaminació.
manteniment.
-Elevat rendiment.

-Altament contaminant si es produeixen
accidents (explosions radioactives).
-Ús no pacífic.

Centrals hidroelèctriques
S’aprofita l’energia que té la massa d’aigua embassada a una certa altura per moure una
turbina acoblada a un alternador.

Avantatges

Inconvenients
-Pertorbacions en els ecosistemes aquàtics.

-Energia neta, sense emissions atmosfèriques.
-Cost del combustible.
.

-Possibles inundacions en zones pròximes
per preses fallides.
-Impacte visual.

5.2. D’energies alternatives
Són instal·lacions que utilitzen fonts d’energia alternatives, amb menys repercussions
negatives per al medi ambient.

Centrals solars
Poden ser de dos tipus, segons com es duu a terme la transformació energètica:
-

Centrals solars tèrmiques.

-

Centrals solars fotovoltaiques.

Central heliotèrmica
El funcionament és similar al de les centrals tèrmiques convencionals, però l’energia
necessària per convertir l’aigua en vapor l’aporta el Sol en lloc dels combustibles fòssils.

Avantatges

Inconvenients

-No emet contaminants ni genera residus -Es necessita una gran superfície.
perillosos.
-Producció discontinua.
-Font energètica gratuïta.
-El cost de l’energia solar és més car que el
-Regeneració natural de l’energia.
de l’energia d’origen convencional.

Central fotovoltaica
En aquestes instal·lacions es transforma directament la llum solar en energia elèctrica
mitjançant les cèl·lules fotovoltaiques, que són dispositius compostos de dues capes de
silici, que en ser il·luminades generen un corrent continu. El conjunt de diverses
cèl·lules dóna lloc a una placa fotovoltaica que produeix una tensió de 12 V de corrent
continu. El corrent generat pot consumir-se en el moment o acumular-se en un sitema
de bateries.

Centrals eòliques
La producció d’energia elèctrica a partir de la força del vent es fa a les centrals eòliques,
formades per un conjunt d’aerogeneradors o molins de vent. El conjunt d’aerogeneradors
constitueix el parc eòlic. És molt important que la velocitat i la continuïtat del vent siguen
adequades.

Avantatges

Inconvenients
-Soroll.

-No contamina.
-Mort d’aus.
-Cost de construcció i manteniment baix.
-Impacte visual.
-Construcció dels parcs eòlics en poc temps.
-Energia irregular.

Centrals mareomotrius
Aprofiten el moviment de pujada i baixada de l’aigua durant les marees. Ha d’haver una
diferència considerable entre el nivell de l’aigua de la mar durant la marea alta i la baixa.
La construcció d’una presa en un lloc que geogràficament ho permeti (estuari, badia, etc),
durant la plenamar permet emmagatzemar aigua a l’interior i aprofitar l’energia potencial que
s’adquireix en passar l’aigua per les conduccions on es col·loquen grups turboalternadors
reversibles. Així, durant la baixamar s’origina un moviment de la massa d’aigua en sentit
invers.

Avantatges

Inconvenients
-Inversió molt gran per la construcció.

-No contamina.
-Cost de manteniment baix.

-Producció energètica no contínua.
-Impacte ambiental i visual.
-Alteració de la vida marina a causa dels dics.

Centrals geotèrmiques
L’energia geotèrmica aprofita la calor interna de la Terra per obtenir una aplicació útil. En
algunes zones, la calor arriba a la superfície i pot aprofitar-se per a escalfar aigua o per a
obtenir electricitat.
Aquesta energia és aprofitable sobretot en zones volcàniques.

Avantatges

Inconvenients
-Emissió de contaminants a l’atmosfera.

-Producció constant.
-Mínims residus.

-Contaminació d’aigües pròximes.
-Deteriorament del paisatge.
-Elevat cost inicial.

Biomassa
La biomassa és la matèria orgànica no fòssil que té el seu origen en la fotosíntesi provocada
per la radiació solar en les plantes. Hi ha diferents tipus:
-

Biomassa vegetal: constituïda per residus agrícoles i forestals.

-

Biomassa animal: la constitueixen les restes animals.

-

Residus sòlids urbans (RSU): són els fems que es generen a les ciutats.

Hi ha diferents processos de transformació de la biomassa per a obtenir diversos
combustibles:

La biomassa pot utilitzar-se com a font per la generació de diversos tipus d’energia, tant a la
indústria com per a ús domèstic:
-

Energia tèrmica: aigua o aire calen, vapor, etc.

-

Energia elèctrica: per moure distints tipus de turbines.

-

Energia mecànica: Motors de vehicles alimentats amb biocarburants.

Avantatges

Inconvenients

-Reducció de l’acumulació dels residus als
-Emissió de CO2 en la incineració.
abocadors.
-Neta.

-Font energètica difusa, poc concentrada.
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