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INTRODUCCIÓ 
 
Crec que no descobreixo res de nou si 
afirmo que aquest és un moment crucial 
per a la Humanitat. Efectivament, tots els 
indicadors assenyalen que ja actualment no 
podríem suportar que es països més 
poblats del Planeta augmentessin el seu 
consum (ver, per exemple, L’estat del Món, 
2004 del Worldwatch Institute). La meva 
sensació és que a destrucció del Medi 
Ambient es porta a terme a un ritme de 
bòlid de formula 1, mentre els que 
treballem per aturar-ho ens movem a peu i 
amb dificultats. 
 
La qüestió és, nogensmenys, que només 
som molts si no que estem a gairebé tot 
areu del Món i actualment, gràcies al treball 
d’una multitud d’associacions i persones, 
ens coneixem entre nosaltres i estem en 
contacte. D’aquest coneixement neix la 
possibilitat de realitzar treballs plegats que 
tenen en comú, segons la meva opinió, la 
seva horitzontalitat, és a dir, l’absència 
d’una jerarquia prèviament imposada. 
Evidentment, les persones que creuen en 
les jerarquies proven de mantenir-les 
defensant les seves posicions amb 
arguments variats. Penso, de tota manera, 
que el temps és escàs i és necessari 
procedir a implementar ràpidament aquests 
nous mètodes de treball. Aquest treball 
pretén ésser una modesta aportació en 
aquest sentit. 
 
La idea es proporcionar criteris objectius 
per a poder avaluar els consums de 
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matèria i energies que apareixen en els 
problemes de sostenibilitat. Es tractaria de 
provar d’obtenir una espècie de guia per a 
avaluar les transformacions ben fetes. 
 
La proposta és potenciar la utilització de 
variables contrastables en l'avaluació de 
projectes científics o tecnològics així com 
en el seguiment del funcionament real de 
sistemes (per a una explicació clara de la 
teoria de sistemes veure Gonzalo, 19982 ).  
 
La definició de variable contrastable és 
clara: “Una magnitud que valorada per  
observadors diferents dóna, pràcticament, 
el mateix resultat”. Qualsevol variable que 
pot ser rigorosament mesurada o qualsevol 
variable calculada mitjançant una 
seqüència d'operacions acompleix aquests 
requisits. 
 
Com a físic, la meva proposta és utilitzar 
les variables de la física per a aquesta 
finalitat. En el moment de seleccionar una 
variable o conjunt d'elles, em sembla 
obligat tenir en consideració a les persones 
a les quals va dirigit el treball: arquitectes, 
enginyers, llicenciats i, cada vegada més 
(no ho oblidem) públic en general. 
Aquestes motivacions m'han dut a reduir 
les variables a dos tipus: les geomètriques i 
les energètiques. En el camp de l'avaluació 
del medi ambient s'ha desenvolupat amb 
èxit el concepte de “petjada ecològica” o 
“ecological footprint” (Wackernagel, 2001, 
19963 ) . 
 
La idea d'aquest treball seria iniciar el 
desenvolupament per a temes ambientals 
relacionats amb l'edificació d'un concepte 
semblant, però basat en les variables 
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energètiques. Aquest concepte és el 
d’Exergia, és a dir, l'energia aprofitable. 
Actualment, s'estan realitzant molts treballs 
sobre el tema. Em permeto recomanar-los 
el lloc web del Professor Wall (Wall, G. 
http://exergy.se) com a referència 
pràcticament imprescindible.  
 
Aquest treball s'estructura de la següent 
manera: 
 
· Un repàs a les magnituds 
energètiques i a les seves diferents formes 
d'avaluació. Es farà especial èmfasi en els 
usos relacionats amb l'edificació. 
· La introducció del concepte 
d’exergia. 
· El càlcul de l’exergia (incidint, 
novament, en els casos relacionats amb 
edificació). 
 
Com no pot ser d'altra manera pel meu 
treball de professor, la presentació es fa 
d'una forma acadèmica i és, per tant, 
necessàriament teòrica. Espero de les 
persones que llegeixin aquest treball les 
precisions que ajudin a que no acabi essent 
‘una teoria més de les moltes que poblen 
els racons dels arxivadors de tot el Món’.  
 
Una vegada preparats els oportuns 
algorismes, l'objectiu final seria – com està 
realitzant el professor De Dear4  - instal·lar-
los en un web de lliure disposició o en 
alguna revista de lliure distribució... 
 
MAGNITUDS ENERGÈTIQUES I FORMES 
D’EVALUACIÓ. 
 
La primera part del procés d'ensenyament 
es realitza mitjançant un tema, al que he 
titulat Escales de l'Energia (aquest material 
està disponible a l'apartat de docència del 
departament de Física Aplicada) la qual es 
procedeix a: 
 
· Repassar els conceptes d'energia, 
treball i potència, així com altres magnituds 
derivades d'elles. 
· Tabular els valors de diferents 
energies d'interès (amb especial èmfasi en 
els usos relacionats amb l'edificació). 
· Proposar i explicar alguna de les 
formes de calcular aquestes energies, 
potències o altres magnituds. En aquest 
cas, l'aclariment de la nomenclatura és 
imprescindible. Es tracta, com bé saben 
tots vostès, d'un procés summament tediós, 
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però entenc que és absolutament crucial 
ésser capaç de comprendre el contingut 
que s'amaga en els símbols que apareixen 
en les fórmules. 
· Tabular i utilitzar les diferents 
unitats que apareixen quan s'estudien 
temes energètics (tep, caloria, CV, HP, …). 
Com a l'apartat anterior, el procés es 
converteix en dur per a algunes de les 
persones a les quals va dirigit però és, 
repeteixo, absolutament crucial. 
· Les conversions entre tipus 
d'energies, insistint especialment en que el 
sentit d'aquestes transformacions compta i 
molt en els rendiments finals de les 
mateixes. Es presenta una taula amb els 
valors dels rendiments més usuals i es 
comenten les implicacions teòriques (i de 
tot tipus) que el Segon Principi de la 
Termodinàmica proporciona. 
 
En acabar el tema, els alumnes haurien ser 
capaços de seguir les informacions de 
premsa sobre temes energètics i de 
realitzar, per si mateixos, alguns petits 
càlculs d'ordres de magnitud (veure, per 
exemple, Isalgué 19955 ).  
 
No obstant això, aquest tema deixa en l'aire 
la possibilitat de fer estimacions sobre les 
diferents formes de matèria i les seves 
possibilitats de transformació. D'alguna 
manera, ens és necessari definir algun 
criteri que ens informi sobre el més o 
menys “útil” per a l'ésser humà que és una 
matèria en un determinat estat. Crec, en 
aquest sentit, que la magnitud Exergia és 
especialment adequada. 
 
INTRODUCCIÓ DEL CONCEPTE 
D’EXERGIA. 
 
La magnitud Exergia es defineix com la 
mesura del màxim treball que es pot 
extreure quan un sistema va cap a l'equilibri 
termodinàmic amb un estat de referència. 
Alternativament, seria la mesura del mínim 
treball que cal donar a un sistema per a 
obligar-lo a passar a un estat predeterminat 
(Wall, web6) .  
Fent servir els recursos de la 
termodinàmica, es pot veure (Wall, web) ) 
.que el càlcul d'aquest treball és, a grans 
trets, la conseqüència de sumar:  
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· La concepció habitual de treball 
amb una pressió P i uns canvis en el volum 
V.  
 
· La calor efectivament utilitzable i 
referenciada per la temperatura T i uns 
canvis en l'entropia S. 
 
· L'energia bescanviada quan unes 
substàncies químiques es converteixen en 
unes altres. Per a cada substància la 
referència és el seu potencial químic m i els 
canvis són en les concentracions N.  
 
La següent gràfica, copiada dels treballs de 
lliure disposició de Valero i Guallar (web)7  
és, al meu entendre, la que d'una forma 
més clara reflecteix la idea que vull 
transmetre: 
 
 
 
 
Llavors, la energia X s’introdueix com a 
funció de l’estat (és a dir, depèn només de 
l’estat inicial i del final, no del camí 
intermedi) que quan les variables S, V y Ni  
(les variables extensives –en argot 
termodinàmic-) estan fixes. Es pot calcular 
amb la següent fórmula: 
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En altres ocasions són T, p y m  (les 
variables intensives –en argot 
termodinàmic-) les que estan fixes i es 
necessita per al càlcul realitzar certa 
avaluació de l’energia interna U, la fórmula 
és llavors: 
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A aquestes alçades del treball, la tremenda 
importància d'insistir a les persones sobre 
la nomenclatura i els càlculs que 
esmentava abans es fa, crec, evident.  

 

A continuació, poden trobar, en dues taules 
separades alguns valors d’exergia 
energètica i màssica en forma d'índex de 
qualitat (percentatge d’exergia). A la taula I 
es mostra una mesura de la capacitat que 
té un tipus d'energia de transformar-se en 
un altre tipus d'energia. La taula II mostra el 
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mateix per a les transformacions d'un tipus 
de massa en un altre. 
 
 
 Forma d’Energia Índex de 

qualitat 
(percentatge 
d’exergia) 

Extra 
superior 

Energia potencial (1) 
Energia cinètica (2) 
Energia elètrica 

100 
100 
100 

Superior Energia nuclear (3) 
Llum del Sol 
Energia química (4) 
Vapor calent 
‘District heating’  

Gairebé 100 
95 
95 
60 
30 

Inferior Calor residual 5 
Sense 
valor 

Radiació des del sòl 0 

 
(1)Recursos d’aigua en alçada 

(2)Cascades  

(3)Energia al combustible nuclear 

(4)Petroli, carbó, gas o turba 
 
Taula I ‘The quality of different forms of 
energy’ (extreta de Wall, web)8 
 
 
Forma de matèria Índex de qualitat 

(percentatge 
d’exergia) 

Matèria en forma 
ordenada (1) 

100 

Matèria com a bens 
comercials (2) 

Gairebé 100 

Barreja d’elements (3) Aproximadament 90 
Dipòsits rics de mineral 
(4) 

50 – 80 

Ganga aproximadament 50 
Dipòsits pobres de 
mineral (5) 

20-50 

Mineral dissolt a l’aigua 
del mar o a la terra 

Aproximadament 0 

 
(1)Carbó en forma de diamant 

(2)Ferro, or o plom  

(3)Acer, aleacions o plàstics 

(4)Bog iron –limonite- 

(5)Bauxita 
 
Taula II. ‘The quality of different materials 
i.e. forms of matter’ (extreta de Wall, web)9 
 
Els resultats tabulats són, naturalment, 
aproximacions. Si es desitja conèixer amb 
precisió els valors és necessari realitzar 
càlculs de processos que intentin reproduir, 
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cada vegada amb major detall, el que està 
passant. 

 

L'excel·lent llibre editat per Naredo i Valero 
(1999) és imprescindible per a continuar en 
aquest procés ja que, en ell, es donen les 
claus per a la definició precisa d'aquests 
processos; una qüestió clau per a poder 
comparar els resultats que s'obtenen. 

 

EL CÀLCUL DE L’EXERGIA (INCIDINT 
EN ELS CASOS RELACIONATS AMB 
EDIFICACIÓ) 

 

Com ja s'ha comentat, podem identificar els 
termes referits a:  

 

• Processos impulsats pel canvi de 
temperatura distingint si és en el 
sentit desitjat o no. Per exemple, la 
calor generada per una bombeta 
en el procés de transformació 
d'energia elèctrica en llum és 
positiu si desitgem més calor en el 
lloc on està situada i negatiu en cas 
contrari. 

• El treball en el seu sentit més 
clàssic. 

• Les variacions de la quantitat de 
les diferents espècies químiques. 

 

Tenint en compte els possibles canvis en la 
facilitat o dificultat per a incorporar (o 
extreure) una espècie química en un cert 
entorn. Per exemple, serviria per a estimar 
l'energia mínima necessària per a dessalar 
l'aigua que s'embruta en una ciutat o en un 
sector d'ella. 

 

Procedirem a indicar els tres càlculs per 
separat: 

 

a) Calor  

 

STX ∆=    

 

Es tracta de calcular DS a partir de la 
integració de: 

 

 
T

dQ
dS R=  

 

Com a factors que normalment apareixen, 
estan: 

 

- El cas de la combustió: Ve expressat per 
la calor mínima de combustió qc 
(expressada en J/kg per exemple) a una 
temperatura de combustió TC i amb una 
temperatura externa TE 

qc és un terme tècnic però que està tabulat. 

 

 )(
C

C

E
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- La quantitat de calor que cal subministrar 
per a provocar el canvi de temperatura de 
cert fluid: 

 

Així, per a escalfar una massa m (kg) de 
fluid amb calor específica c entre Tbaja i 
Talta és necessari augmentar la calor 
sensible en mcDT i es produeix un canvi 
d’exergia de: 

 

)ln(
baja

alta

ref
T

T
mcTX =   

 

on Tref seria normalment la Tbaja 

 

b) Treball 

 

El càlcul del treball es faria de la forma 
clàssica: Treball = Energia subministrada - 
Pèrdues 

Per a cada tipus de procés poden haver-hi 
pèrdues diferents, per exemple, la 
electricitat té poques pèrdues a l’edifici, 
però poden arribar a ésser enormes segons 
com es repercuteixi la seva generació i 
transport! 

 

c) Canvi químic: 

 

Els dos usos més comuns són les neteges 
o la combustió. És a dir, per una banda la 
possibilitat de netejar l’aigua embrutada o 
l’aire de la ciutat i, per l’altra banda, 
d’estudiar els productes d’una combustió 
(per exemple CO2 o CO o altres 
potencialment més nocius. 



 5

 

 iii nX )(
00

µµ −Σ=  

  

El potencial químic s’acostuma a prendre a 
partir d’una referència  (mi0 a certa T0) i la 
concentració real ci  modifica el càlcul 
segons: 

 

 )ln(
00 iii cRT+= µµ  

 

Els valors de referència generalment 
acceptats són els proposats per Szargut, 
que es poden trobar a Wall (web)10 

 

Donant valors numèrics a les magnituds 
que apareixen en els desenvolupaments 
anteriors obtenim l’eina adequada per a 
poder comparar els termes que impliquen 
els diferents processos a estudiar. 

 

CONCLUSIONS I FUTURS 
DESENVOLUPAMENTS 

 

Com a conclusions del meu treball, 
m'agradaria haver fet una aportació a les 
possibilitats d'avaluació dels processos de 
transformacions d'energies i de masses. 
Processos fonamentals per a la vida de les 
persones individualment i la supervivència 
de la pròpia biosfera del nostre planeta. 

 

He concentrat la meva aportació en 
l'explicació d'una variable energètica. El 
seu nom és Exergia i pretén proposar-nos 
uns límits amb els quals siguem capaços 
d'avaluar els processos reals que portem a 
terme (o planegem portar a terme). Penso 
que el plantejament que presento (seguint 
la línia apuntada a Roset et al.,1999)11  pot 
tenir èxit si disposem d'uns docents i uns 
discents suficientment motivats per a 
afrontar unes rutines de càlcul que són, 
com a mínim, tedioses. Per això, he inclòs 
en l'article les fórmules bàsiques perquè les 
persones que ho desitgin puguin anar 
exercitant-se. 

 

Respecte als desenvolupaments a 
presentar en un futur, m'agradaria separar-

                                                      
10 Wall, G. http://exergy.se 
11 Roset, J. , Marincic, I., Ochoa, J.M. “Escalas de la 
Física. Una asignatura”. Avances en Energías 
Renovables y Medio Ambiente Vol.3, Nº2, 1999. 

los entre els que ja estan en curs i els que 
seran, com a mínim per a mi, posteriors: 

 

- Desenvolupaments en curs:  

• Millorar el sistema de transmissió 
de coneixements: L'experiència de 
l'assignatura ‘Física del Medi 
Ambient’ a Arquitectura (que es pot 
consultar al lloc web del 
Departament de Física Aplicada) 
pot servir per a intentar que tots els 
temes es puguin explicar de formes 
més ‘amigables’ per a la persona 
interessada. Aquest és el treball 
objecte de la tesi doctoral que estic 
desenvolupant.  

 

- Altres desenvolupaments a Arquitectura 
(la titulació inclou, a España, l'estudi de 
l'Urbanisme):  

• Pensar en nivells de detall 
successius en diversos casos 
típics. Documentar-los 
abundantment amb informació 
gràfica i de càlcul. 

• Preparació d'algorismes robusts 
(des del punt de vista de les 
Matemàtiques) de càlcul. 

• Treballar en la definició de formes 
comunes de mesurar 
adequadament les variables 
implicades en els càlculs d’exergia 
(per exemple, ja semblen ésser 
acceptades les taules de Szargut 
com referència per als càlculs amb 
canvi d'espècies químiques).  

 

Finalment, és fonamental la implementació 
informàtica tant per a que es pugui disposar 
de la informació (a webs com la de Wall)12 
com de les pròpies eines de càlcul. 
Respecte a les eines de càlcul, dues són 
les possibilitats complementàries:  

 

• A una fulla de càlcul d'ús comú 
(compatible MS-Excel, com ha fet 
Gonzalo,1998 per exemple). 

• A un web a distància (com en la 
web de De Dear)13 

 

 

                                                      
12 Wall, G. http://exergy.se 
13 Wall, G. http://exergy.se 
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