
  

FONTS D'ENERGIA



  

Classificació

● Primàries: Són a la natura
● Secundàries: S'obenen a partir de fonts primàries

● Renovables: N'hi ha reserves il·limitades, es regeneren 
contínuament.

● No renovables: s'esgoten.

● Convencionals: a partir de les quals es produeix la major part 
d'energia consumida per la societat

● No convencionals:  a partir de les quals es produeix la major part 
d'energia consumida per la societat



  

Materials combustibles

Els materials combustibles són substàncies que, en combinar-se 
amb l'oxigen donen lloc al fenomen de la combustió, amb la qual 
cosa s'obté energia calorífica.

Els combustibles fòsils són els combustibles naturals més 
abundants:

● Sòlids: carbó

● Líquids: derivats de la destil·lació del petroli

● Gasosos: gas natural i gasos liquats del petroli



  

Poder calorífic

És l'energia que es desprèn de la combustió 
completa de la unitat de massa o volum de 
combustible

Pc = Pc(CN) · ( P / 101300) · (273/(273+T))

En els combustibles sòlids s'expressa en kcal/Kg o en MJ/Kg

En els combustibles gasosos s'expressa en kcal/m3 o en MJ/m3, en 
condicions normals (CN= 1 atmosfera de pressió i 0ºC de temperatura.

1 atm= 101325 Pa



  

Capacitat calorífica

La capacitat calorífica ( C ) és la quantitat de calor que ha de rebre 
una substància per elevar la seva temperatura en 1K o 1ºC.

Q= C (T2-T1) = m · Ce · (T2 - T1)

Ce és la calor específica del cos, que és la capacitat calorífica per unitat de 
massa i es mesura en KJ/ (Kg · ºC) o Kcal / (Kg · ºC)



  

Exercicis
1.Calcula el poder calorífic del butà si en CN és de 28700 Kcal/ m3, 

quan es subministra a 5 atm i 22ºC.

2.Calcula la quantitat de calor que necessitarem per escalfar 75 l 
d'aigua de 25ºC a 75 ºC tenint en compte que la Ce de l'aigua és 
4,18 KJ/(Kg · ºC) i que 75 l equivalen a 75 Kg.

3.Una estufa de butà té 5 cremadors, dels quals en poden 
funcionar simultàniamnet 1, 3 o 5. Cada cremador encès 
consumeix c= 68 g/h de butà. El poder calorífic del butà és pc= 
49 MJ/Kg i se subministra en bombones que contenen mb = 12,5 
Kg i valen P bombona = 14,5 €. determina.

a) La potència calorífica de cada cremador i la potència de l'estufa

b) La durada t d'una bombona amb els 5 cremadors encesos

c) El preu del KW · h obtingut amb aquesta estufa
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