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Localización das centrais

Estas centrais, sexan do tipo que sexan, teñen unha disposición xeográfica concreta ao longo do territorio
español. Sitúa as centrais do cadro no mapa.
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A

Ascó I y II (Tarragona) Nuclear
Granadilla (Tenerife) CC Térmica
As Pontes Ct (A Coruña) CT Térmica
As Pontes Ctcc (A Coruña) CC Térmica
Besòs (Barcelona) CC Térmica
Pena Ventosa (Lugo) Eólica
Almaraz I y II (Cáceres) Nuclear

El Carpio (Córdoba) Hidroeléctrica
Tajo de la Encantada (Málaga)
Hidroeléctrica
El Berbel (Navarra) Hidroeléctrica
San Roque (Cádiz) CC Térmica
Ca’s Tresorer (Mallorca) CC Térmica

En breve iredes visitar unha central térmica. Identifícaa no mapa. Está preto dalgunha acumulación de
auga (sexa natural ou artificial)?

Renovables

Térmicas

Nucleares
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
DOSIER DE ACTIVIDADES PREVIAS 1CENTRAIS TÉRMICAS CONVENCIONAIS

Cres que a súa ubicación é casual? Si? Non?  Razoa a túa resposta

Esta disposición xeográfica repítese en todas as térmicas?

Xa coñecemos as razóns da ubicación dunha térmica. No caso das renovables tamén é así? Razoa a túa
resposta.

Unha vez xerada, esta electricidade debe chegar aos centros de consumo, por tanto tense que transportar.
Que adoita pasar cando hai transporte de enerxía? Que formas tenemos de minimizar este fenómeno?

B Ao situares as centrais no mapa puideches visualizar a súa situación en relación aos núcleos de poboación.
  Atópanse preto ou lonxe das cidades?  Razoa a túa resposta.



A electricidade que nos chega á casa e que fai funcionar os nosos aparellos xérase nas centrais eléctricas.
Estas centrais eléctricas non son todas iguais, posto que dependendo da fonte de enerxía utilizada reciben
un nome ou outro. Observa as seguintes fotografías e responde ás seguintes preguntas.
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A

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Centrais eléctricas e fontes de enerxía

Tipo de central:

Que fonte de enerxía utiliza?

Tipo de central:

Que fonte de enerxía utiliza?

Tipo de central:

Que fonte de enerxía utiliza?

Tipo de central:

Que fonte de enerxía utiliza?

Tipo de central:

Que fonte de enerxía utiliza?
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Como vimos, hai diferentes tipos de centrais dependendo da fonte de enerxía. Cada tipo de central ten
as súas vantaxes e os seus inconvenientes. Poderías dicir unha vantaxe e un inconveniente de cada central
do apartado anterior?

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

1.

Ventajas Inconvenientes

1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.



O               da central chega e diríxese cara á caldeira.

Antes de entrar na caldeira, realízase un tratamento químico á                                .

A auga entrará dentro da                                          .

Queimamos o combustible e grazas a este calor xeramos                                         .

O vapor que conseguimos entrará dentro da                                                  .

Conseguimos que todo o             se mova e así temos enerxía mecánica.

Esta enerxía                       transfórmase en electricidade

No                        onde realmente se transforma a enerxía mecánica en electricidade

Central térmica convencional
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As centrais de ciclo convencional, caracterízanse por unha serie de puntos que son clave no seu funcionamento.
Enche os espazos en branco das frases coas palabras seguintes:

A

caldeira turbina combustible mecánica
vapor eixe alternador auga

Segundo as frases que completaches no exercicio anterior, relaciona onde se producen os seguintes
pasos:

B

Obtenemos vapor a partir de agua
tratada químicamente.

Movemos o eixo que está recuberto
dunhas pas que se chaman álabes.

Turbina

Alternador

Caldeira

Obtemos enerxía mecánica a partir
da expansión do vapor.

Queimamos o combustible

Transformamos a enerxía mecánica en
enerxía eléctrica
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O feito de que a central teña unhas chemineas tan altas, cres que é para visualizala de lonxe ou é por algunha
outra razón? Razoa a túa resposta.

Cal dos combustibles, carbón, fuel óleo ou gas natural, que pode utilizar unha central térmica é máis limpo?
É unha fonte de enerxía renovable ou non renovable?

O gas natural chega ás centrais térmicas por gasodutos. O fuel óleo tamén? E o carbón?

Cal cres que é a época do ano na que hai máis demanda de enerxía? Sempre foi así? Por que?

A central e o medio ambiente

A

O combustible máis limpo dos mencionados é o gas natural. É unha fonte de enerxía non renovable.
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SOLUCIONARIO
DOSIER DE ACTIVIDADES PREVIAS
CENTRAIS TÉRMICAS CONVENCIONAIS

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

1



Localización das centrais

Estas centrais, sexan do tipo que sexan, teñen unha disposición xeográfica concreta ao longo do territorio
español. Sitúa as centrais do cadro no mapa.
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A

Ascó I y II (Tarragona) Nuclear
Granadilla (Tenerife) CC Térmica
As Pontes Ct (A Coruña) CT Térmica
As Pontes Ctcc (A Coruña) CC Térmica
Besòs (Barcelona) CC Térmica
Pena Ventosa (Lugo) Eólica
Almaraz I y II (Cáceres) Nuclear

El Carpio (Córdoba) Hidroeléctrica
Tajo de la Encantada (Málaga)
Hidroeléctrica
El Berbel (Navarra) Hidroeléctrica
San Roque (Cádiz) CC Térmica
Ca’s Tresorer (Mallorca) CC Térmica

En breve iredes visitar unha central térmica. Identifícaa no mapa. Está preto dalgunha acumulación de
auga (sexa natural ou artificial)?

Si, atópase preto Do río Eume

Renovables

Térmicas

Nucleares
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Cres que a súa ubicación é casual? Si? Non?  Razoa a túa resposta

Esta disposición xeográfica repítese en todas as térmicas?

Xa coñecemos as razóns da ubicación dunha térmica. No caso das renovables tamén é así? Razoa a túa
resposta.

Unha vez xerada, esta electricidade debe chegar aos centros de consumo, por tanto tense que transportar.
Que adoita pasar cando hai transporte de enerxía? Que formas tenemos de minimizar este fenómeno?

B Ao situares as centrais no mapa puideches visualizar a súa situación en relación aos núcleos de poboación.
  Atópanse preto ou lonxe das cidades?  Razoa a túa resposta.

Non. Todas as centrais térmicas están situadas preto de acumulacións de auga porque a necesitan para

o seu funcionamento.

Si, posto que todas elas necesitan auga para funcionar correctamente.

Si. Todas as centrais se atopan naqueles puntos que reúnen as mellores condicións para o seu

funcionamento. Por exemplo, unha planta solar nunha zona de pouca irradiación non tería sentido.

Dependendo do recurso que necesitan atópanse indistintamente fóra ou preto dos núcleos de poboación

por diversas razóns. Unha delas pode ser a necesidade dun volume de auga grande para os procesos

da central, tal como un lago ou un río.

Cando hai transporte de electricidade prodúcense perdas en forma de calor (efecto Joule). Para minimizar

estas perdas pódense utilizar dous métodos: a) elevar a tensión da electricidade ata alta tensión; b)

aumentar a sección dos cables que transportan a devandita electricidade.

A opción seleccionada é a primeira, xa que instalar cables de sección máis grande cá dos actuais non

é viable.



A electricidade que nos chega á casa e que fai funcionar os nosos aparellos xérase nas centrais eléctricas.
Estas centrais eléctricas non son todas iguais, posto que dependendo da fonte de enerxía utilizada reciben
un nome ou outro. Observa as seguintes fotografías e responde ás seguintes preguntas.
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A

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Centrais eléctricas e fontes de enerxía

Tipo de central:

Que fonte de enerxía utiliza?

Tipo de central:

Que fonte de enerxía utiliza?

Tipo de central:

Que fonte de enerxía utiliza?

Tipo de central:

Que fonte de enerxía utiliza?

Tipo de central:

Que fonte de enerxía utiliza?

Central hidroeléctrica.

A auga

Central térmica de ciclo combinado.

Gas natural.

Central nuclear

Uranio

Panel solar

A luz do sol.

Parque eólico.

A forza do vento.
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Como vimos, hai diferentes tipos de centrais dependendo da fonte de enerxía. Cada tipo de central ten
as súas vantaxes e os seus inconvenientes. Poderías dicir unha vantaxe e un inconveniente de cada central
do apartado anterior?

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

1.

Ventajas Inconvenientes

1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

Utiliza unha fonte de enerxía renovable

Elevada produción de electricidade

Non desprende gases á atmosfera

Emplea unha fonte de enerxía infinita

Válese dunha fonte de enerxía renovable.

A escasa produción. Xeran pouca

electricidade en comparación coas

térmicas.

Depende dun combustible fósil

Os residuos radioactivos.

O sol é unha fonte de enerxía moi

flutuante.

Non poden sustituir ao 100% ás

convencionais



O combustible da central chega e diríxese cara á caldeira.

Antes de entrar na caldeira, realízase un tratamento químico á auga.

A auga entrará dentro da caldeira.

Queimamos o combustible e grazas a este calor xeramos vapor.

O vapor que conseguimos entrará dentro da turbina.

Conseguimos que todo o eixe se mova e así temos enerxía mecánica.

Esta enerxía mecánica transfórmase en electricidade.

No alternador onde realmente se transforma a enerxía mecánica en electricidade.

Central térmica convencional
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As centrais de ciclo convencional, caracterízanse por unha serie de puntos que son clave no seu funcionamento.
Enche os espazos en branco das frases coas palabras seguintes:

A

caldeira turbina combustible mecánica
vapor eixe alternador auga

Segundo as frases que completaches no exercicio anterior, relaciona onde se producen os seguintes
pasos:

B

Obtenemos vapor a partir de agua
tratada químicamente.

Movemos o eixo que está recuberto
dunhas pas que se chaman álabes.

Turbina

Alternador

Caldeira

Obtemos enerxía mecánica a partir
da expansión do vapor.

Queimamos o combustible

Transformamos a enerxía mecánica en
enerxía eléctrica



A época con máis demanda adoitaba ser o inverno. Ultimamente a demanda subiu moito no verán a

causa das altas temperaturas e os aires acondicionados instalados. Iso non significa que no inverno se

consuma menos nin que non haxa zonas do estado nas que aínda o inverno sexa a época de máis

demanda. Esta é unha visión xeneralizada do territorio español.
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O feito de que a central teña unhas chemineas tan altas, cres que é para visualizala de lonxe ou é por algunha
outra razón? Razoa a túa resposta.

Cal dos combustibles, carbón, fuel óleo ou gas natural, que pode utilizar unha central térmica é máis limpo?
É unha fonte de enerxía renovable ou non renovable?

O gas natural chega ás centrais térmicas por gasodutos. O fuel óleo tamén? E o carbón?

Cal cres que é a época do ano na que hai máis demanda de enerxía? Sempre foi así? Por que?

A central e o medio ambiente

A

A altura das chemineas é un sistema para minimizar o impacto das emisións na zona situada preto da

central. Ao seren altas, as emisións entran en contacto coas correntes atmosféricas de xeito que diluímos

a concentración das emisións no espazo.

O combustible máis limpo dos mencionados é o gas natural. É unha fonte de enerxía non renovable.

O gas natural chega por gasoduto ás centrais, mentres que o carbón ou o fuel óleo poden chegar ben

por barco, ben en camións. No caso do fuel óleo, os depósitos teñen que ser isotérmicos para manter

unha temperatura constante arredor dos 55ºC. A esta temperatura o fuel óleo é menos viscoso e máis

fácil de “mover”.
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