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INTRODUCCIÓ
Què és una CSP de torre?
 Una CSP és una planta que consisteix en concentrar calor
procedent del Sol en un punt.
 Quan parlem d’una CSP de torre central, ens referim a una
planta que conté un conjunt de miralls plans, anomenats
heliostats, que reflexen els rajos del Sol concentrant el seu
calor en la part superior d’una torre.
 Pel receptor hi circula un fluid que absorbeix aquesta
radiació solar i la converteix en energia tèrmica per
generar vapor i posar en funcionament una turbina per
produir electricitat.

Fuente: Abengoa

L’EMMAGATZEMATGE D’ENERGIA TÈRMICA EN LA CSP
Com la tecnologia termosolar pot ser eficient
si el Sol només està present unes hores al dia?

Com treballen les sals foses?
Les sals inorgàniques conserven la calor a altes
temperatures. Quan s'escalfen per sobre dels 240
ºC, les sals es fonen i es fan líquides, podent-se
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Donen major eficiència de conversió tèrmicaelèctrica

RECERCA
Objectiu principal
 Realitzar el cicle de vida de dos sistemes
d’energia solar de concentració amb
configuració de torre:
•

Sistema sense emmagatzematge
d’energia tèrmica

• Sistema amb emmagatzematge
d’energia tèrmica

Què ens permetrà aquest estudi?
 Avaluar
ambiental
afegint

si
que

l’impacte
es

genera

emmagatzematge

d’energia tèrmica compensa
amb la seva contribució a la
descarbonització

 Avaluar i comparar el seu impacte
potencial sobre el medi ambient
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