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L'Assemblea General de les Nacions Unides encoratja els 
Estats a “conscienciar sobre els problemes energètics, com, 
per exemple, la sostenibilitat de les fonts i l'ús de l'energia”.

Però, quin és el problema de la sostenibilitat 
de les fonts i l'ús de l'energia?



  Carles Riba Romeva, Recursos energètics i crisi, UPC, 2011



  
Carles Riba Romeva, Recursos energètics i crisi, UPC, 2011, pàg. 28.

TWt = 10^12 Wt, milions de milions de watts tèrmics (potència mitjana anual tèrmica equivalent))



  

TWt = 10^12 Wt, milions de milions de watts tèrmics (potència mitjana anual tèrmica equivalent)
Font: EIA-govEUA (1) i Riba Romeva, Carles (Renovables) (4). Gràfica pròpia.



  

Twt = 10^12 Wt, milions de milions de watts tèrmics (potència mitjana anual tèrmica equivalent)
Font: EIA-govEUA (1) i Riba Romeva, Carles (Renovables) (4). Gràfica pròpia



  

Wt / hab, watts tèrmics per habitant 
Font: EIA-govEUA (1) i Riba Romeva, Carles (Renovables) (4). Gràfica pròpia.



  

Carles Riba Romeva, Recursos energètics i crisi, UPC, 2011

Petroli Gas natural Carbó Urani Total
Reserves en 
TWtA = 1012 Wt . any

258,58 215,38 577,03 75,2 1126,19

% sobre recursos 22,96 19,12 51,24 6,68 100
Anys de consum al 
ritme  actual (2008)

45,2 56,5 126,2 82,8

Es comença a veure quin és el problema de la 
sostenibilitat de les fonts i l'ús de l'energia?



  

Petjada ecològica I biocapacitat del planeta, 
dos aspectes de l'activitat humana
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Segona resposta al problema de la sostenibilitat:
    el 1977 ja hem arribat al límit de la biocapacitat  del planeta
    I el 2050 necessitarem més de dos planetes  

Petjada ecològica I biocapacitat del planeta, 
dos aspectes de l'activitat humana

Gràfica de Global 
Footprint Network
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Nivells de carboni a l'atmosfera I canvi climàtic

Tercera resposta al problema de la sostenibilitat:
Si continuessin les emissions de carboni a l'atmosfera al ritme actual, a finals de 
segle XXI es podria produir un escalfament de 5 ºC de mitjana, amb conseqüències 
desastroses per la humanitat.

National Geographic España, maig 2012



  

Desenvolupament sostenible

Energia solar que incideix sobre  la Terra:   1366 W/m²
(sobre una superfície perpendicular als raigs del Sol)

L'energia primària mundial consumida el 2009 representa el 0,01 % d'aquesta
(o el 0,03% tenint en compte l'energia capturada pels productes agrícoles, ramaders, marins I forestals)

Aprofitar una molt petita part de 
l'energia que ens arriba 
directament del Sol, contribuiria 
decisivament a la sostenibilitat 
energètica.



  

Un cas particular de desenvolupament sostenible: 
Islàndia

Landsvirkjun, companyia elèctrica propietat de l'estat, utilitza energia 
hidràulica i geotèrmica, cobrint el 75 % del consum del país. 
- 13 plantes hidràuliques (1797 MW) 
- 2 geotèrmiques (63 MW) 
- produeix 12.000 Gwh per any



  

Un cas particular de desenvolupament sostenible: 
Islàndia

Cascada Gullfoss i la central geotèrmica més 
important, amb 100 MW de potència, a 
Reykjanes.



  

Un cas particular de desenvolupament sostenible: 
Islàndia

L'energia geotèrmica és la font més important 
d'energia primària:
--- 39 % per generar electricitat,
--- la resta, per diferents processos de calefacció

85 % de l'energia primària és de font renovable, 
geotèrmica o hidràulica.



  

Un cas particular de desenvolupament sostenible: 
Islàndia

- la generació d'electricitat és pràcticament tota 
de fonts renovables
- el principal ús de l'electricitat, el 73%, és per la 
indústria de l'alumini

- el preu de la calefacció elèctrica residencial que 
paga el consumidor (any 2010) varia de 3 a 4,5 
cèntims d'Euro / kWh 
- el preu de l'electricitat domèstica a Banyoles el 
2011 va ser de 12 cèntims d'Euro / kWh



  

Energia a Catalunya

1 Ktep (kilotona equivalent de petroli) = 
1,3276 MW.any (Megawatt.any).    Font: ICAEN

Generació elèctrica el 2009:
Potència total instal·lada:   11.372 MW  
Producció total:                  42.324 GWh 



  

Energia a Catalunya

Catalunya no té energia geotèrmica ni hidràulica com Islàndia, 
però té energia solar en abundància.

Irradiació global diària, mitjana anual, de 14,5 MJ/m²

Per captar una energia equivalent a la producció elèctrica de 2009, caldria 
una superfície de 2,88.10  m²⁷

Si es considera un rendiment de les plaques fotovoltaiques del 16,5%, caldria 
una superfície de placa de 1,75.10  m²⁸  = 17.500 Ha

Aquesta superfície representa: 
- el 0,55% de la superfície de Catalunya
- el 13% del sòl urbà consolidat (no vol dir realment edificat)



  

Energia a Catalunya

Aquesta superfície es podria reduir molt significativament, si es considera:

- els avenços que s'estan produint en la tecnologia solar,

- la utilització de les teulades per l'aprofitament tèrmic I fotovoltaic de la
  radiació solar

- la utilització d'altres energies renovables com l'eòlica

- la racionalització (disminució) del consum d'energia “per capita”



  

Energia solar actual

Bernd Müller a “Investigación y Ciencia” de 
maig 2012: 

- el rendiment de les cel·les fotovoltaiques 
  comercials és del 16,5%
- en cel·les de concentració s'aconsegueixen 
  eficiències del 40% que donen un 
  rendiment global del 28%
- Solar Junction ha aconseguit un 43,5% amb 
  una cel·la multicapa

Eicke Weber, director de l'Institut Fraunhofer: 

- el 2050 l'energia fotovoltaica aportarà el 30% o 40% de la demanda d'energia al món
- a Alemanya podria cobrir tota la demanda de producció d'electricitat



  

Energia solar actual

Plantes amb tecnologia cilindreparabòlica:

 



  

Energia solar actual

Plantes amb tecnologia cilindreparabòlica:

Andasol 1, 2 i 3 (17) a Aldeire, Granada (Solar Millennium i altres),  de 50 MW 
cadascuna, en operació comercial



  

Energia solar actual

Plantes amb tecnologia cilindreparabòlica:

Solnova 1, 3 i 4 (14) a Sanlúcar la Mayor, Sevilla (Abengoa Solar),  de 50 MW 
cadascuna,en operació comercial

Solana (15) a Gila Bend, Arizona 
(USA), (Abengoa Solar) projecte 
a Estats Units, que començarà a 
funcionar el 2013, amb una 
potència de 280 MW

Un altre similar d'Abengoa és el 
Projecte Mojave Solar a 
Barstow,California (USA), també 
amb 280 MW de potència, previst 
el seu funcionament per a 2014



  

Energia eòlica

- Michael B. McElroy: una xarxa d'aerogeneradors 
  en tot el món, podria subministrar energia 
  equivalent a 40 vegades la demanda global

- els aerogeneradors connectats a la xarxa 
  elèctrica aporten el 2% del consum energètic 
  mundial

- el rendiment dels aerogeneradors actuals és del 
  40 o 50 % de l'energia mecànica del vent 

- la potència augmenta amb el radi (al quadrat) i 
  amb la velocitat del vent (al cub)g



  

Energia eòlica

Gregor Czisch, un dels precursors 
del projecte Desertec:
 
- el projecte seria més rendible amb 
  energia eòlica
- els vents estivals africans 
  complementen els vents hivernals 
  europeus
- els excedents de producció serien 
  absorbits per les centrals 
  hidroelèctriques
- les sensibilitats nacionals i les
  polítiques de clientela impedeixen 
  per ara el projecte



  

Hidrogen, vector d'energia

- Jeremy Rifkin ja va proposar el 
2002 una economia de l'energia 
descentralitzada, en que cada 
habitatge produiria la seva energia: 

- Una vegada cobertes les 
necessitats de l'habitatge, inclosa la 
recàrrega del cotxe elèctric, 
l'excedent d'electricitat passaria a la 
xarxa.



  

Hidrogen, vector d'energia

- L'hidrogen obtingut de fonts renovables es podria emmagatzemar a alta 
pressió, entre 350 i 700 atm o absorbit en metalls com el magnesi en 
forma d'hidrur.

- Utsira, la primera societat de l'hidrogen del món. Illa noruega amb 212 
habitants que des de 2004 cobreix les seves necessitats energètiques 
amb 2 aerogeneradors Enercon de 0,6 MW cadascun, els excedents dels 
quals generen hidrogen, que està disponible quan no fa vent.



  

Vistes les possibilitats, faltaria només adoptar una política a llarg termini 
conseqüent amb l'objectiu d'aconseguir una energia sostenible, per tal de 
poder dir ...



  

A qui li cal petroli, si té Sol?



  

L'energia sostenible és possible!

Gràcies per la vostra atenció!

Josep Angelats (Astrobanyoles)
Josep Lluís Diez (Astrobanyoles)
        http://www.deciencia.net/energia_sostenible 

Agraïments

- Preparació de la fusta de les plaques didàctiques:
  Jordi Planella, Jordi Camps, Dept. Fusteria (INS Josep Brugulat)

- Muntatge de les plaques: Josep Turró Jou

- Forn solar: Miquel Graboleda (INS Josep Brugulat)

http://www.deciencia.net/energia_sostenible
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