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1. La transició energètica: el repte del segle

xxi

Actualment podríem dir que en bona mesura l’energia és el motor que mou el
món, és la indústria amb més pes econòmic i té una rellevància geoestratègica extraordinària i, per tant, un gran impacte social i econòmic a escala global. A més a
més, actualment la indústria de l’energia s’ha convertit en un dels reptes mediambientals més importants als quals mai s’ha enfrontat la humanitat, sobretot pel que
fa al seu impacte en el canvi climàtic, però també en la pol·lució de l’aire. També
és molt destacable l’efecte que té en la qualitat de vida, la salut i el benestar humà.
Per exemple, s’estima que de quatre a set milions de persones a l’any moren prematurament a causa de la pol·lució de l’aire i centenars de milions de persones emmalalteixen prematurament.1
Tant la consecució dels béns bàsics del nostre estat del benestar (aigua, aliments,
habitatge, salut, etc.), com el transport o les comunicacions, es troben completament sotmesos a la nostra disponibilitat energètica. La primera revolució industrial
dels segles xviii-xix va ser en realitat una revolució energètica que va transformar
completament la humanitat, accelerant d’una forma inusitada la seva evolució, tant
tecnològica com cultural i cognitiva.2, 3
Com és ben sabut, les primeres revolucions industrials es varen basar en la disponibilitat de combustibles fòssils (primer el carbó, després el petroli i finalment
el gas natural), que han establert un balanç completament diferent entre el temps i
l’esforç que es requereix per a generar l’energia i els que utilitzem per a consumir-la.
Mentre que els combustibles fòssils van necessitar milions d’anys per a generar-se
a partir de la llum solar, el seu consum per part de la població humana requerirà
només alguns centenars d’anys.
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De fet, mentre que el consum energètic mitjà d’una persona havia estat pràcticament inamovible durant la història, aquest s’ha multiplicat per un factor ~20 respecte a l’era preindustrial, a la vegada que la humanitat s’ha multiplicat per 6 des
de llavors fins a assolir els 7.000 milions actuals i s’espera que s’arribi als 10.000
milions a mitjan d’aquest segle. El percentatge de consum mundial de combustibles
fòssils ha augmentat de manera contínua durant l’era industrial fins al 85 % actual.
Atesa la complexitat del cicle de l’energia (figura 1), ja podem imaginar doncs com
de difícil serà per a la humanitat prescindir dels combustibles fòssils, l’objectiu darrer de l’anomenada transició energètica. Recordem, a més a més, que la distribució
del consum energètic mundial és extraordinàriament desigual, ja que un 12 % de
la població consumeix el 55 % del total. Com a conseqüència d’això, el consum

Fig. 1. Esquema generalitzat dels constituents globals del cicle de l’energia. (Ref. 24).

per capita d’energia dels diferents països es correlaciona quasi perfectament amb la
seva renda per capita, la qual cosa indica l’estret lligam entre el desenvolupament
tecnològic i el creixement econòmic (figura 2).
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Fig. 2. Relació entre el consum energètic per capita i el producte interior brut
per capita a diferents països del món. (Ref. 24)

Aquesta tendència en l’estat de l’art tecnoeconòmic mundial es va veure lleugerament modificada en la primera crisi del petroli, a la dècada dels setanta del segle
anterior, a partir de la qual alguns països han aconseguit augmentar el seu creixement
econòmic a un ritme superior que el seu consum energètic, o sigui que l’eficiència
energètica, referida en unitats econòmiques, pot augmentar d’una manera important.
Ja fa més de trenta anys que la publicació del llibre Els límits del creixement
va endegar una discussió mundial sobre la sostenibilitat del model econòmic preponderant, però el que realment ha convertit la transformació del model energètic
actual en una de les majors prioritats de la nostra civilització ha estat l’acumulació
d’evidències indiscutibles sobre l’origen antropogènic del canvi climàtic, iniciat en
paral·lel amb la primera revolució industrial. La correlació entre la concentració atmosfèrica de CO2 i l’augment de la temperatura mitjana de la Terra mostra que el
delicat equilibri d’aquesta màquina tèrmica que és el clima terrestre es pot pertorbar
molt fàcilment.4, 5, 6 Les evidències científiques acumulades durant força anys es van
convertir definitivament en un fenomen mediàtic el 2007 quan el Grup Intergovernamental d’Experts sobre Canvi Climàtic (GIECC, en anglès IPCC: Intergovernmental
Panel on Climate Change) va aconseguir el Premi Nobel de la Pau.7 Actualment ja
hi ha una coincidència pràcticament mundial que el canvi climàtic és el major problema mediambiental i socioeconòmic a què mai ens hem enfrontat i que existeix
una gran urgència per a actuar.4, 5
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Els estudis i les simulacions portats a terme pels científics agrupats a l’IPCC han
permès establir diferents escenaris sobre l’evolució del clima per al segle xxi, depenent
de la concentració de gasos generadors d’efecte d’hivernacle en l’atmosfera (sobretot
CO2, però també CH4 i òxids de nitrogen).7 Tot sembla indicar que representaria una
aventura temerària per a la humanitat no estabilitzar la concentració de CO2 a l’atmosfera per sota de 450 ppm aproximadament. Això ens permetria limitar l’augment de
temperatura global a ~2 °C, encara que l’Observatori Fabra indica que a Barcelona
estem ja molt a prop d’aquest llindar (figura 3). Això és així perquè el repartiment
dels augments de temperatura es creu que seran molt desiguals. En tot cas, a escala
global aquest límit implica que la generació de CO2 de la humanitat hauria d’haver

Fig. 3. Evolució de la temperatura mitjana anual mesurada a l’Observatori Fabra durant més
de cent anys. Encara que no hi ha dades de l’etapa preindustrial, es posa en evidència un
augment continuat d’aquesta temperatura i actualment l’increment ja s’acosta a 2 °C.
(Comunicació personal)

disminuït, cap a mitjan segle xxi, com a mínim a valors un 20 % inferiors als de l’era
preindustrial, tenint en compte les previsions de creixement de la població mundial i les de creixement del consum per capita d’energia dels països amb economies
emergents. Recordem que la humanitat actualment envia a l’atmosfera unes 50 GTm/
any de CO2 i que aproximadament el 50 % d’aquest gas roman a l’atmosfera. Des
de l’era preindustrial probablement ja hem generat més d’unes 2.000-3.000 GTm de
CO2.7 Per tenir una referència per a la comparació, podem dir que si agafem els cent
productes químics amb una major producció industrial només arribem a 0,5 GTm/any.
Sembla clar doncs que es tracta d’un repte colossal aconseguir complir aquestes fites.
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Fig. 4. Proposta per a l’evolució de la distribució dels orígens de la potència energètica total (Ref. 1).

Podem estimar que ens caldrà generar un 80-100 % d’energia neta cap al 2050 per
a assolir el repte que ens establim, és a dir, haurem de disposar d’una potència d’uns
12 TW d’origen renovable (>15 TWh / any de consum energètics) (figura 4).1, 6, 8, 9
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Això correspon aproximadament a només uns 2 kW/persona, que és bastant menys
del que els països més consumidors ja utilitzen actualment. Atès el temps tan curt
de què disposem (tenint en compte la magnitud del problema, tant des del punt de
vista tecnològic com social i econòmic), cal implementar una aproximació multidireccional i interdisciplinària fortament basada en la cooperació internacional.
Els plans per a enfrontar-se a la transició energètica han anat proliferant recentment
a diferents països del món, però la seva viabilitat tecnològica i l’impacte socioeconòmic que poden tenir són encara paràmetres molt controvertits. Per exemple, el
Protocol de Kyoto (any 1998) va ser la primera fita a escala global en aquesta cursa,
i l’Acord de París (any 2015), signat per més de 195 països, estableix reptes ja més
exigents (per exemple, la reducció en un 40 % de la generació global de CO2 l’any
2030).10 Sens dubte, encara que aquests acords són d’una gran vàlua, cal anar molt
més enllà per a acomplir els reptes del canvi climàtic.
El cistell energètic futur i les tecnologies associades probablement serà molt divers, i caldrà introduir conceptes nous relacionats amb l’eficiència energètica, amb
la implementació de les diverses fonts d’energia renovable i amb els mecanismes
per a gestionar-les i també amb els hàbits socials que impliquen un impacte en l’ús
d’energia i la seva gestió. D’una forma genèrica, les energies renovables tenen com a
repte predominant un augment de la seva eficiència mantenint uns costos acceptables;
sense cap mena de dubte, el seu potencial per a augmentar el quocient cost/prestació és molt gran. Cal també tenir en compte que, mentre que algunes tecnologies
ja tenen un grau de maduració molt elevat (eòlica terrestre, per exemple), d’altres
tenen encara un gran camí per a recórrer (solar fotovoltaica o eòlica marina, per
exemple). Algunes fonts d’energia renovable probablement patiran una certa saturació a curt o mitjà termini (hidràulica, eòlica terrestre), mentre que d’altres presenten
un potencial pràcticament inesgotable (solar, eòlica marina). A mitjà termini, també
s’examina la viabilitat de disminuir l’impacte ambiental de les fonts fòssils segrestant
de manera massiva el CO2 generat per a posteriorment reutilitzar-lo per a la generació
de combustibles solars. Això no obstant, com s’ha comentat anteriorment, el volum
de CO2 generat és colossal i per tant aquesta opció es presenta força problemàtica.
Finalment, les fonts d’origen nuclear (fissió i fusió) no és probable que modifiquin el seu estat actual a mitjà termini. El problema de la seguretat en els residus
radioactius de la fissió no sembla que es pugui resoldre de forma convincent i, per
tant, no es considera plausible un desenvolupament massiu d’aquesta font d’energia
(caldria obrir un nou reactor cada dia d’aquí fins al 2050 per arribar als 12 TW mencionats anteriorment). Finalment, els avenços en el desenvolupament de la fusió ens
fan pensar que no és probable que arribi la producció d’energia abans del 2050.11
En aquest estadi hauríem de fer notar també que la transició energètica no es
relaciona només amb la generació d’energia, és un repte molt més global. Pensem
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que, de mitjana un terç de l’energia té un ús residencial, un altre terç s’associa a la
indústria i l’altre terç, al transport. És ben clar que les demandes tecnològiques de
cada sector són molt diferents en termes de la generació, el transport i distribució
i l’ús final.
El cost de la implementació de les noves tecnologies que es requereixen per a
estabilitzar el clima s’ha avaluat, comparant-lo amb el cost de no fer res.12 Sens dubte,
aquests càlculs són d’una gran complexitat i es fonamenten en hipòtesis molt diverses i, nogensmenys, les seves conclusions es poden considerar força il·lustratives.
Les avaluacions han de considerar els efectes diversos de gestionar l’augment de
temperatura, el fet que els fenòmens meteorològics siguin més extrems, els efectes
sobre les malalties (malària, dengue, grip, vessaments cerebrals, etc.), les sequeres,
els incendis, les inundacions, la gestió de la manca d’aigua, les reubicacions de poblacions costeres, etc.
També es fan estimacions sobre l’estratègia macroeconòmica que cal seguir per a
implementar la transició energètica: quines són les inversions que els cal fer als països
fortament dependents dels combustibles fòssils i quin és el retorn que tindran en el
futur? L’Informe Stern va estimar que el cost de no fer res s’elevaria fàcilment a un
5-20 % del PIB mundial, mentre que el fet de transformar el nostre model energètic
per a estabilitzar el CO2 a l’atmosfera en 450-500 ppm requeriria invertir al voltant
d’1 % del PIB mundial. En el cas de Catalunya, el cost d’utilitzar els combustibles
fòssils (80 % de l’energia primària) és del 4,2 % del PIB (uns 8.000 milions €/any) i
el Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya (2015) assumeix el repte
de tenir un 100 % d’energia renovable el 2050.13 La qüestió que es planteja és: durant
quants anys hauríem de fer inversions per a revertir aquesta dependència i quin seria
el retorn econòmic que podríem assimilar com a propi després d’aquesta transició?
Alemanya, per exemple, ha estimat que una inversió extra del 5-8 % del PIB fins al
2025 permetria reduir la seva factura energètica el 2050 en un 50 %. Sense cap mena
de dubte, aquesta transició energètica comportaria doncs beneficis extraordinaris per
als països fortament dependents dels combustibles fòssils, mentre que seria esperable
que passés el contrari per als països exportadors de combustibles fòssils.
Evidentment, les anàlisis de costos es basen a utilitzar les tecnologies d’energies
renovables actualment conegudes, tenint en compte les corbes d’optimització de
costos associades a l’economia d’escala. Això no obstant, la consecució de descobriments científics trencadors dels paradigmes existents podria modificar profundament
aquest panorama fent encara més atractives les energies renovables.
Com mostrarem més endavant, la nanociència, la nanotecnologia i els nanomaterials que se’n deriven són una font de coneixement, d’eines i de capacitats per a
fer possible un canvi de paradigma del model energètic: del model de combustibles
fòssils a un nou model en què el pes de les energies renovables sigui del 50-100 %
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en el cistell de la generació energètica. Al mateix temps, l’eficiència energètica hauria
de transformar profundament totes les activitats desenvolupades per la humanitat,
que comportaria un estalvi estimat en el 40 % de l’energia primària global. No cal
dir que la consecució d’aquests reptes científics i tecnològics comportarà a la vegada
canvis extraordinaris en moltes indústries existents, i generarà noves oportunitats
d’innovació en les quals el component de coneixement científic serà molt elevat.
S’estima que es crearien més de vint-i-quatre milions nous llocs de treball, l’impacte
geoestratègic seria extraordinari (accés molt més ampli a l’energia) i s’asseguraria
una major seguretat energètica mundial.
Probablement, però, el primer repte és convèncer tant els organismes públics
com la iniciativa privada que cal multiplicar la inversió en R+D en energia com a
mínim per un factor de 5-10. Als EUA, per exemple, la inversió en R+D per a l’energia es troba encara molt per sota de la que s’efectuava l’any 1980 i és unes quinze
vegades inferior a la que es dedica, per exemple, per a la biomedicina. Tal com va
expressar un dels descobridors dels ful·lerens de carboni i premi Nobel de Química
Richard E. Stanley,14, 15 calen nous programes globals tipus Apollo, en els quals les
noves perspectives generades per la nanociència i els nanomaterials hi jugaran un
paper essencial.
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2. La nanociència i els nanomaterials
La natura ha tardat molts anys a construir objectes cada vegada més complexos
fins arribar als éssers vius. Ha calgut assajar moltes combinacions d’àtoms i molècules, seguint les lleis precises de l’assemblatge molecular, per a trobar aquelles
estructures que millor funcionen i així vestir la diversitat natural. La nanociència és
la disciplina que vol comprendre la complexitat d’estructures i la diversitat de comportaments que trobem al microcosmos, basant-se en les lleis precises de la física i
la química (figura 5).

Fig. 5. Escala i morfologia d’alguns nanomaterials per a aplicacions en energia.

Els coneixements científics que la humanitat va desenvolupar durant la primera
meitat del segle xx, sobretot la mecànica quàntica, van fer possible que a la segona meitat del segle la ciència dels materials induís les noves tecnologies que van
transformar profundament aquest segle —la microelectrònica, la informàtica, les
telecomunicacions, els transports aeris, etc. El segle xxi s’ha iniciat amb una nova
convergència d’idees i eines —la nanociència— que promet conduir-nos a una nova
revolució tecnològica, encara més global, i amb capacitat per a fer front als reptes
més exigents del segle xxi. La nanociència s’ha convertit en transdisciplinària, i ha
fet convergir els objectes d’estudi de la física, la química, la biologia i l’enginyeria
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a l’escala del nanòmetre, o sigui de la milmilionèsima part d’un metre (figura 6).
El prefix nano- prové del grec i significava ‘nan’, res més ben trobat, doncs, per a
caracteritzar aquesta nova escala de llargària en la qual la ciència s’ha de moure.

Fig. 6. La Nanociència & Nanotecnologia són disciplines en les quals conflueixen
els coneixements de la física, la química, la biologia i l’enginyeria.

Existeixen raons diverses per esperar que els fenòmens observats a aquesta escala
siguin disruptors, és a dir, ens porten cap a noves capacitats no lligades simplement
al canvi d’escala. En primer lloc, cal mencionar que els fenòmens que estudiarem
a aquesta escala estaran controlats per unes llargàries característiques similars a les
dimensions de les estructures que generem. Això implica que la forma que tingui
el nanomaterial corresponent en modificarà les propietats. Ja no n’hi haurà prou de
saber la composició i l’estructura del material, ara caldrà a més a més saber-ne les
dimensions (figures 5-8). Una altra consideració crucial és que les lleis que cal fer
servir en aquestes dimensions són les de la mecànica quàntica i això també ens dona
moltes sorpreses. Per exemple, la dimensió (0D, 1D, 2D, 3D) del material pot modificar-ne el comportament d’una manera absoluta. Finalment, hem de tenir en compte
que l’estructura cristal·logràfica i/o electrònica de les superfícies i les interfícies es
pot modificar considerablement i per tant també les seves propietats. Per aquesta
raó, el quocient superfície/volum d’un material o la densitat d’interfícies entre dues
fases d’un material compost pot transformar-ne completament les propietats. Tots
aquests paràmetres són una fecunda font d’innovació en nanociència.
El progrés realitzat per a poder observar els objectes de dimensions nanoscòpiques (microscopis electrònics i de forces atòmiques, per exemple) és el que ha
donat un impuls extraordinari als nostres coneixements i ha permès establir les bases de la nanociència. D’altra banda, el desenvolupament de noves tècniques per a
manipular àtoms i molècules, creant agregats, i el control dels processos de nucleació i creixement de nanocristalls amb formes diverses (nanopartícules, nanofils, na
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Fig. 7. Esquema global de les metodologies «nano» en les quals s’evidencia
la nova rellevància de l’escala de llargària en la definició d’un nanomaterial.

Fig. 8. Esquema de les dues aproximacions per a l’obtenció de nanomaterials:
«dalt – baix» i «baix – dalt».
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notubs, nanoplaquetes, etc.) i materials nanoestructurats o nanocompostos en
els quals les interfícies són actives, han posat els ciments per a la nanofabricació
(figura 8). Es poden seguir dues estratègies diferents per al desenvolupament
d’eines de nanofabricació. Per un costat, les metodologies top-down —o sigui
descendents—, on les estructures nanoscòpiques s’obtenen trossejant o dividint
materials de dimensions superiors, prèviament fabricats, utilitzant tècniques d’artilleria pesant com la litografia. Per l’altre, les metodologies bottom-up —o sigui
ascendents—, en les quals l’assemblatge de les nanoestructures s’aconsegueix directament a partir dels elements menors que les componen —àtoms o molècules—,
fent-les combinar espontàniament tal com ho fa la natura, però aconseguint-ho
a una major velocitat. En resum, podem afirmar que la humanitat ha iniciat una
nova revolució neolítica: se li han obert les portes a una nova dimensió en les
seves capacitats de fabricar.16, 17
Els coneixements i les eines de què disposem ja ens permeten acostar-nos a
la natura per a dissenyar objectes amb funcionalitats ben definides, encara que la
complexitat a la qual ens podem enfrontar és encara menor que molts sistemes de
la natura, com per exemple els éssers vius. L’acceleració del cicle de la creació de
noves nanotecnologies s’ha convertit en un dels majors reptes d’aquesta disciplina
científica. Ens proposem ara disminuir a la meitat o una tercera part el temps necessari per a transformar un descobriment en una tecnologia madura. Aquest repte,
per exemple, es va definir clarament en el programa «Materials Genome Initiative»
als EUA l’any 2011 i actualment s’ha transformat en nombroses iniciatives per a integrar les dades massives (big data) en un nou paradigma per a l’R+D de la ciència
dels materials.18, 19 El pas que s’està fent va en la línia del que s’anomena la indústria
4.0, és a dir, maridar el big data i la intel·ligència artificial en el desenvolupament
de nous nanomaterials.
Com es pot esperar, els dominis d’aplicació de la nanotecnologia són extraordinàriament diversos: cobreixen les tecnologies de la informació; la salut i la biomedicina; els mitjans de transport; l’habitatge; els productes de consum com els tèxtils,
l’alimentació i el medi ambient, i també, evidentment, l’energia. Com hem mencionat
anteriorment, el cistell energètic és molt divers i, per tant, les àrees d’incidència de
la nanotecnologia també ho seran.
Als anys seixanta del darrer segle, el premi Nobel de Física Richard Feymann va
ser el primer a tenir la visió que la física no estava esgotada i que l’escala nanomètrica
ens permetria anar molt més enllà en el coneixement científic i en el nostre domini
de la matèria. No va ser fins a finals del segle xx que es van produir descobriments
i avenços que permetien accions concretes dirigides a crear la nanociència. Podem
mencionar en particular el descobriment del microscopi d’efecte túnel pel qual es
va atorgar el Premi Nobel de Física a Binning i Rohrer l’any 1986. També als EUA,
Richard Smalley, Premi Nobel de Química l’any 1995, es va convertir en el primer
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advocat de la nanotecnologia com a arma per a bastir un nou paradigma energètic
respectuós amb les regles del clima planetari.14
Ell ens va recordar que la Terra rep del Sol en una hora tota l’energia que gastem
en un any i que, per tant, en tindríem prou d’aprofitar un u per mil de la superfície
de la Terra amb un 10 % d’eficiència per a fer córrer el món. En definitiva, disposem
de combustibles fòssils perquè el Sol, mitjançant la fotosíntesi (amb una eficiència
molt inferior), va fabricar durant milions d’anys molècules complexes que després
vàrem emmagatzemar. El coneixement de les lleis que regeixen aquest fenomen ens
hauria de permetre aprofitar aquesta energia ara amb molta més rapidesa, acordant
el tempo de la generació i del consum. El segle xxi es va estrenar amb la iniciativa
de Clinton «National Nanotechnology Initiative» (NNI, www.nano.gov), que inverteix actualment uns 1.800 milions $/any i que després ha estat seguida arreu amb
iniciatives que defineixen objectius semblants per a desenvolupar la nanociència,
la nanotecnologia i els nanomaterials.20 A Europa, el Programa H2020 considera la
nanotecnologia i els nous materials com a tecnologies emergents clau (key emerging
tecnologies, KET) i hi dedica un programa específic.
Actualment podríem dir que la nanociència ja és un domini científic ben assentat
i que els nanomaterials s’han convertit en un sector madur amb un ampli impacte
comercial a tot el món (en un rang superior al 5.000 milions $/any), que s’estima que
creixerà d’una manera espectacular els propers anys, juntament amb els llocs de
treball associats.21
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3. Els nous paradigmes energètics
El mite de Prometeu, el de l’energia immensa del Sol, ha sobrevolat la civilització humana des dels seus inicis. De fet, pràcticament totes les fonts energètiques
de què gaudim (excepte l’energia nuclear) tenen el seu origen en el Sol, tant les
renovables com les fòssils.22 La llum del Sol, en incidir a la superfície de la Terra,
genera reaccions químiques que impliquen protons que acaben acumulant energia
en forma d’enllaços químics (combustibles solars) o genera directament els electrons que utilitzarem en circuits elèctrics. Exemples del primer cas són la fotosíntesi —que el temps converteix pacientment en combustibles fòssils— o les cel·les
fotoelectroquímiques recentment inventades —en les quals una reacció fotoquímica a la interfície d’un semiconductor trenca la molècula d’aigua i genera per tant
hidrogen i oxigen. Un exemple del segon cas serien les cel·les fotovoltaiques o la
generació termoelèctrica.
Resumint molt, podem dir que disposem de dos vectors energètics sostenibles
basats en els electrons i en els protons, encara que hi ha moltes oportunitats per
a encreuar ambdues vies de captació i utilització de l’energia. Tenim en definitiva,
doncs, dues oportunitats per a captar, conduir, emmagatzemar i utilitzar l’energia:
l’electricitat i els combustibles solars. Per aquesta raó presentarem les noves perspectives i els reptes associats que ens plantegen aquests dos vectors energètics. En
ambdós casos, les escales de llargària escenari dels fenòmens físics i químics que
es desenvolupen són els nanòmetres; per exemple: l’absorbància característica dels
fotons, el recorregut lliure mitjà dels electrons o els fonons, les interfícies cristal·lines
actives en la catàlisi heterogènia, el confinament fotònic, la creació de plasmons, els
camins de difusió de la nanoiònica, les distàncies de relaxació de les tensions associades a defectes cristal·lins, etc. Així doncs, els nanomaterials i la nanotecnologia
són l’escenari adequat per a convertir aquestes promeses en realitat i, per tant, per
a enfrontar-nos amb altes probabilitats d’èxit als reptes que ens posa l’anomenada
transició energètica.2, 6, 23, 24, 25, 26

a) Energia química: els combustibles solars
La utilització de combustibles solars es considera una opció atractiva per a satisfer les necessitats de transport, sobretot per a aquells casos en què es requereix
una gran autonomia (camions, avions i vaixells). Com es mencionarà més endavant,
l’emmagatzematge elèctric és ja una bona opció per al transport amb autonomies
més petites, però demana un progrés molt superior quan necessitem una autonomia més gran.
La transformació de llum solar en energia química és exactament el que fa la
fotosíntesi però la seva eficiència és molt baixa i per tant no és assumible utilitzar
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biocombustibles a gran escala. El que cal és doncs desenvolupar noves vies de síntesi de combustibles solars amb una major eficiència.
Fonamentalment es consideren dues vies: una de basada en la producció d’hidrogen a partir d’aigua, i una altra consistent a reduir el CO2 recuperat a CO per a
produir combustibles amb carboni. La primera opció sembla més propera que la
segona quan s’avalua la dificultat de catalitzar aquestes reaccions (figura 9).22, 24, 27

Fig. 9. Esquema de les diferents opcions per a obtener combustibles solars.
(www.solarfuelsnetwork.com/solar-fuels)

Hi ha diverses vies que es poden explorar per a produir hidrogen, a part de les
que combinen la generació elèctrica solar (fotovoltaica, eòlica) amb l’electròlisi clàssica, una combinació madura però que té poques possibilitats de millorar la seva
baixa eficiència i el seu alt cost.
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Aquesta nova economia de l’hidrogen requeriria no només generar-lo, sinó també
emmagatzemar-lo i veure com es pot utilitzar.2, 22, 23, 24, 25, 28 Actualment, tota la producció mundial de H2 prové dels combustibles fòssils i per tant cal desenvolupar noves
maneres de generar-lo que no tinguin com a subproducte el CO2, en particular, de
l’aigua. Una manera completament renovable de generar hidrogen són les cel·les fotoelectroquímiques (photoelectrochemical cells, PEC), uns dispositius que no existien
fa entre 8 i 10 anys i que ja han assolit eficiències del 12 %. Aquestes PEC (figura 10)
tenen dos fotoelèctrodes en contacte amb aigua; en un d’ells es produeix O2, i en
l’altre, H2. En alguns casos tenen una estructura de tipus tàndem en què el primer
elèctrode capta una part de l’espectre solar i el segon, una altra part.22, 29

Fig. 10. Esquema d’una cel·la fotoelectroquímica (PEC) per a la producción d’hidrogen
a partir d’aigua, basada en dos fotoelèctrodes. (Ref. 29).

Es requereixen dos semiconductors, un de tipus p i un altre de tipus n que tinguin
una superfície de contacte tan elevada com es pugui amb l’aigua, i que a la vegada
es cobreixi el màxim possible de l’espectre solar en la seva absorció. És a dir, cal
que el semiconductor tingui una elevada superfície específica, o sigui, que tingui
dimensions nanomètriques, a més a més d’una bona conducció elèctrica i una elevada resistència a la corrosió per l’aigua. També cal que els semiconductors tinguin
a la superfície nanopartícules que actuïn de catalitzadors per a les corresponents
reaccions d’oxidació de H2O i de reducció dels protons a H2. La selecció de les nanopartícules adequades per a actuar com a catalitzadors constitueix una branca molt
àmplia de coneixement. Cal distingir quines són les cares cristal·lines i les posicions
més actives i que presentin una alta selectivitat per a reaccions específiques. Per
exemple, els metalls de transició nobles (Pt, Rh, Au) suportats en CeO2-x presenten
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propietats molt competitives per a generar H2 a partir d’alcohols. Els estudis in operando de fotoemissió de raigs X basats en la radiació sincrotró que permet treballar
a altes pressions resulten molt útils per a seleccionar processos.30
Originalment, les PEC utilitzaven capes primes nanoporoses de semiconductors
com el TiO2 com a elèctrodes, però l’eficiència era massa baixa i més recentment
s’ha recorregut amb èxit a nanotubs d’òxids semiconductors, com per exemple
l’hematita a-Fe2O3,31 que asseguren una millor conducció electrònica i una millor
adaptació dels fotovoltatges necessaris (alineació de les bandes de conducció i
valència als potencials redox corresponents). Les PEC es comencen ja a comercialitzar i la seva millora constitueix un repte de la nanotecnologia, ja que s’han de
preparar nanomaterials amb característiques molt específiques, però a la vegada
contraposades.
L’hidrogen produït per via solar es podria utilitzar, en un primer cas, per a fer-lo
reaccionar amb CO2 i així crear combustibles gasosos o líquids (metanol, metà, gas
de síntesi, etc.). Existeixen catalitzadors metàl·lics abundants que podrien servir per
a aquest objectiu.27
Una altra via són les reaccions fotocatalitzades que transformen directament
CO2 i H2O en compostos químics directament utilitzables. Aquesta via, però, encara
constitueix un gran repte científic no resolt que requereix una major comprensió
dels processos físics i químics implicats.27 També s’examinen alternatives basades en reaccions electrocatalitzades. Per exemple, recentment s’ha mostrat que la
molècula de CO2 es pot reduir a etilè utilitzant una cel·la en la qual es combinen
nanopartícules de Cu i de C com a electrocatalitzadors que faciliten la reacció amb
OH− per formar etilè amb una eficiència global del 34 %. La reacció és complexa,
ja que hi intervenen diverses transferències d’electrons i protons,32 si bé encara
és realment menys complexa que la fotosíntesi natural. La viabilitat econòmica
d’aquestes vies de producció de nous combustibles és encara objecte de fortes
controvèrsies, però sens dubte la utilització eficient dels nanocatalitzadors ajuda a
impulsar-ne la viabilitat.
La utilització directa de l’hidrogen molecular H2 implica que cal emmagatzemar-lo
i, malauradament, els processos existents són encara molt deficients. Es pot guardar
de forma gasosa sota pressió en ampolles d’acer, o en forma líquida, a temperatures
molt baixes (−250 °C) en criòstats. Cap d’aquests dos processos no és gaire satisfactori
per al transport terrestre, ja sigui perquè bàsicament transporten acer (el pes específic de l’hidrogen és molt baix), ja sigui per l’elevat cost de la refrigeració. Aquestes
limitacions són menys rellevants per als transports aeri o marítim. Una alternativa
és inserir-lo de manera reversible en forma atòmica en aliatges metàl·lics, o creant
hidrurs complexos. La densitat relativa que cal aconseguir és, com a mínim, de ~10
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MJ/kg, o sigui ~1/3 de la que té la benzina. Els aliatges actualment en desenvolupament són de base Mg i poden acumular fins un 7% del seu pes en H, que és una
densitat raonable per als sistemes de transport.
Altres materials que s’han investigat són els nanotubs de carboni o compostos
metal·loorgànics nanoporosos en els quals les molècules d’hidrogen queden adsorbides (metal-organic frameworks, MOF). En tots els processos descrits cal assolir un
bon control de les interaccions entre gasos i sòlids a l’escala atòmica o molecular
i, per tant, una vegada més, cal produir materials nanoestructurats en els quals la
cinètica de difusió serà més ràpida. Aquests materials han de tolerar, a més a més,
un gran nombre de cicles de càrrega i descàrrega, que cal fer de manera ràpida, i tot
a preus assequibles per a aconseguir una penetració massiva de l’hidrogen com un
nou combustible renovable.
Els combustibles solars gasosos o líquids es podrien utilitzar per a una combustió
convencional, mentre que el H2, a més a més, es pot utilitzar per a generar electricitat mitjançant cel·les de combustible.22 En ambdós casos, el subproducte final és
aigua un altre cop i, per tant, hauríem tancat el cicle de l’hidrogen. L’eficiència, però,
és més gran si s’utilitzen piles de combustible. Les cel·les de combustible són en
certa manera similars a una bateria elèctrica: una reacció química genera electrons
que utilitzem per a algun fi específic, com per exemple, per a accionar un motor
elèctric. En aquest cas, tanmateix, cal alimentar la reacció amb l’hidrogen i disposar
d’un catalitzador suportat sobre els elèctrodes que haurà de separar eficientment
la molècula. També necessitarem electròlits que condueixin els protons (o els ions
oxigen) de la manera més eficient possible. En aquest cas també s’ha proposat utilitzar nanotubs de carboni per a suportar nanopartícules de Pt (el catalitzador), els
quals tindran una gran superfície específica i una excel·lent conducció elèctrica. La
preparació d’aquests nanomaterials mitjançant aproximacions bottom-up i processos
d’autoassemblatge sembla que és la millor alternativa.
Existeixen diversos tipus de cel·les de combustible en procés d’estudi i desenvolupament; unes utilitzen membranes polimèriques que condueixen protons a temperatura ambient, i unes altres es basen en conductors ràpids de ions oxigen (solid
oxide fuel cell, SOFC) i treballen a temperatures que, tot i haver disminuït, són encara altes (500-700 °C).22 En aquest segon cas cal encara mantenir temperatures altes
perquè la conducció iònica sigui suficientment elevada, però descobriments recents
sobre els mecanismes que controlen la conducció iònica en cristalls, superfícies o
interfícies, i com es produeix l’intercanvi gas-sòlid a la superfície (figura 11), ens
permet ser optimistes sobre el futur de les SOFC.33, 34, 35 Sens dubte, es tracta d’una
fenomenologia complexa lligada a la nanoiònica, que és essencial controlar per a
optimitzar l’eficiència d’aquest tipus de dispositius.
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Fig. 11. Mecanismes d’intercanvi superficial d’oxigen en cristalls amb elevada conducció
iónica. (Ref. 33).

En conclusió, doncs, a llarg termini, les piles de combustible podrien jugar un
paper important per a facilitar l’ús de combustibles no fòssils (H2 o altres) en el sector del transport per a llargs recorreguts.

b) Energia electrònica
Des del descobriment de la deessa electricitat que va transformar tan profundament
el segle xx, no ha deixat d’augmentar el percentatge d’ús d’aquest vector energètic
respecte al total de l’energia primària, que ateny actualment al voltant d’un 40 %. És
molt probable que aquest percentatge continuï augmentant, promogut pel desenvolupament de noves tecnologies de generació, emmagatzematge i ús més eficient de
l’electricitat. Els materials electrònics (en general, semiconductors) poden convertir
la llum o la calor en electrons i, per tant, poden jugar un paper essencial en el camp
de l’energia. Aquí en descrivim alguns exemples.
Els materials electrònics són essencials per a aprofitar l’energia del Sol que ens
arriba a la Terra. Per veure la manera de fer-ho ens cal analitzar l’espectre electromagnètic de la radiació solar. Com es pot veure a la figura 12, el 58 % d’aquest espectre cobreix l’ultraviolat i el visible, susceptible de ser transformat en electricitat
mitjançant l’efecte fotoelèctric, mentre que el 42 % restant cobreix l’infraroig, que
només es pot transformar en electricitat basant-se en materials termoelèctrics. Veiem,
doncs, que un bon aprofitament de l’espectre solar requereix desenvolupar materials
amb funcionalitats diferenciades que descrivim a continuació.
En primer lloc, cal ressaltar que la potència instal·lada en solar fotovoltaica a tot
el món segueix un creixement pràcticament exponencial que s’acompanya d’una
progressiva reducció, més lenta, del cost unitari de la potència elèctrica.2, 24 Aquest
creixement ha estat fonamental en el que s’anomenen les cel·les de primera generació,
sobretot el Si cristal·lí o amorf en forma de capa prima. Les eficiències aconseguides
en aquests sistemes van del 10 % al 25 %, per sota del límit termodinàmic (31 %) per
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a un sistema d’una unió, mentre que els sistemes de multiunions poden superar ja
el 30 % (figura 13). El paràmetre de qualitat pel que fa al cost de producció de les
cel·les fotovoltaiques és el quocient cost/potència-pic generat. Actualment, les cel·
les de primera generació tenen aquest quocient al voltant d’1 €/W; això no obstant,
l’energia fotovoltaica encara roman en el 2 % del total de l’energia elèctrica generada
a escala global. Actualment, el cost de producció d’energia elèctrica fotovoltaica és
ja molt proper al de les altres vies; per tant, encara que es preveu que aquest paràmetre de qualitat continuarà reduint-se, ja es considera una tecnologia madura amb
plena capacitat d’incidir en la transició energètica.

Fig. 12. Distribució de l’energia de l’espectre electromagnètic de la llum solar entre el rang
visible i el termoelèctric. (Ref. 24).

Fig. 13. Esquema de la relació cost – eficiència de les tres generacions de cel·les solars
fotovoltaiques. (Ref. 24).
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En paral·lel amb la implementació comercial dels panells basats en els panells de
la primera generació, als laboratoris s’estan desenvolupant les cel·les anomenades de
segona i tercera generació, en les quals la nanotecnologia hauria de permetre anar
més enllà dels límits actuals en eficiència i cost (figura 14). Per un costat, les cel·les
de segona generació són aquelles que es basen en materials en forma de capa fina
de calcogenurs de metalls de transició (CIGS), les quals encara que ja han demostrat
una eficiència del 20 %, fins ara no han aconseguit trencar la posició dominant de
les cel·les de Si.
Entre les cel·les de tercera generació existeixen diverses propostes amb possibilitats de fer avenços trencadors del paradigma actual. Podem mencionar especialment
les capes fines de materials moleculars orgànics, per un altre costat, i les capes fines
de materials híbrids (orgànics-inorgànics) de tipus perovskita. Altres vies que també
persegueixen millorar el quocient cost/potència, però que encara es troben en un
estat més preliminar, són els nanopunts quàntics de calcogenurs, els òxids simples
i els òxids ferroelèctrics o flexoelèctrics.
Una de les característiques que fa més atractius tots aquests materials és que es
poden processar a partir de solucions químiques, i les capes es poden produir per
exemple utilitzant impressió per injecció de tinta (inkjet printing, IJP). Es poden
generar, doncs, grans superfícies en principi amb un baix cost de procés, però cal
encara progressar en el control de les propietats fotoelèctriques i electròniques en
la nanoescala per a augmentar-ne l’eficiència. En el cas dels materials orgànics i de
les perovskites híbrides, cal assegurar-ne l’estabilitat química a llarg termini, una característica ben garantida en el cas dels òxids. A curt termini tot sembla indicar que
amb alguns d’aquests materials es podria aconseguir el llindar de 0,3 €/W, la qual
cosa generaria una gran acceleració de la penetració de la generació fotovoltaica.
Les cel·les orgàniques es basen en polímers conjugats amb comportament semiconductor, els quals poden tenir una barrera d’energia adequada per a absorbir
llum visible. Malauradament, però, a causa de la seva baixa constant dielèctrica al
generar parells electró-forat aquests parells formen un excitó molt estable (les dues
càrregues queden atrapades) i, per tant, no es genera càrrega elèctrica lliure. No va
ser fins als anys noranta que es va trobar la manera de separar-les introduint una
altra molècula que tingués més afinitat pels electrons (per exemple, un ful·lerè). Les
cel·les orgàniques són, doncs, una barreja de dos compostos, un que dona electrons i un altre que els accepta, i tots dos estan entrelligats a l’escala nanomètrica. El
major repte és per tant aconseguir que el recorregut lliure mitjà de l’excitó sigui el
més gran possible (10-100 nm, actualment) perquè pugui produir-se la separació de
càrrega abans que es recombini i, en conseqüència, les dimensions de les dues fases
separades han de ser similars a aquest recorregut lliure mitjà.36, 37 Algunes d’aquestes cel·les tenen una eficiència demostrada del 12 %, i els estudis bàsics sobre les
propietats optoelectròniques de l’extensa gamma de materials polimèrics existents
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Fig. 14. Evolució en el temps de l’eficiència fotovoltaica de les diferents famílies de cel·les. (www.nrel.gov)
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estant generant avenços continus en l’adaptabilitat a l’espectre solar (per exemple,
utilitzant materials luminescents) (figura 14).38
Una estratègia també prometedora per a evitar els processos de recombinació
del parell electró-forat són els materials híbrids en els quals una vegada fotogenerat
i separat el parell, un nanofil semiconductor inorgànic recull els electrons, mentre
que els forats es transporten cap al segon elèctrode pel conductor orgànic (figura
15).39 Aquesta separació en la nanoescala dels canals de conducció electrònica permet
augmentar la difusió de càrrega i per tant l’eficiència de la cel·la solar.

Fig. 15. Esquema de l’estructura d’una cel·la fotovoltaica
amb dimensions nanomètriques optimitzades.
TCO = Transparent Conductor Oxide; MO = Metal Oxide; ECL = Electron Conducting Layer;
BC = Bottom Contact. Les llargàries característiques d’absorció dels fotons i de difusió dels
electrons estan indicades. (Ref. 39).

Més recentment s’ha ampliat en gran mesura la perspectiva de futur per a les cel·les
híbrides de baix cost amb el descobriment de materials de tipus perovskita que, en
menys de deu anys, han arribat a una eficiència del 22 %, a la vegada que es poden
preparar també amb IJP40 i, per tant, el seu baix cost està assegurat. La composició
bàsica absorbent de la llum és un iodur amb estructura de perovskita (CH3NH3PbI3)
que es combina amb capes conductores d’electrons (TiO2, per exemple) i de forats
(capa orgànica). L’arquitectura es completa amb un elèctrode metàl·lic conductor i
transparent i un elèctrode metàl·lic convencional (Au, Ag) (figura 16). Com es pot
apreciar a la figura 14, l’acceleració espectacular en l’augment de l’eficiència en
aquests materials ha donat un impuls espectacular a aquesta àrea.41
En totes aquestes cel·les de tercera generació, una temàtica que és objecte d’estudi intens és el desenvolupament de conductors transparents, ja que el material
utilitzat actualment —òxid d’estany i indi (indium tin oxide, ITO)— s’ha convertit en
estratègic a causa de la baixa disponibilitat natural del In. El repte és trobar materials
amb una elevada concentració de portadors, però amb la freqüència de plasma a la
zona de l’infraroig i, per tant, transparent al visible. Altres alternatives són les nanoestructures filamentoses de metalls.42 Aquests materials s’utilitzen en tots els panells
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Fig. 16. Esquema de l’estructura de les cel·les fotovoltaiques híbrides
basades en perovskites inorgàniques.
HTL = Hole Transportation Layer; ETL = Electron Transportation Layer;
TCE = Transparent Conducting Layer. (Ref. 41)

de televisió, pantalles tàctils i panells solars i el seu mercat mundial és actualment
d’uns 4.000 milions de dòlars.
Entre les idees antigues però que la nanociència ha reviscolat, podem mencionar la combinació de la ferroelectricitat amb la generació fotovoltaica. Tal com hem
mencionat anteriorment, una de les majors dificultats de les cel·les fotovoltaiques és
trobar compromisos entre llargàries dels diferents nanomaterials que hi intervenen per
a evitar que es recombinin els portadors i per tant es perdi eficiència. La ferroelectricitat és una propietat d’alguns sòlids (sobretot òxids) que genera un camp elèctric
permanent al seu interior i, per aquesta raó, es poden separar de manera molt eficient les càrregues (electrons i forats). Treballs recents han mostrat que efectivament
es poden combinar en alguns d’aquests materials una bona absorbància òptica amb
una eficient separació de càrrega i, per tant, s’ha obert una nova via amb excel·lents
perspectives de progrés basada en òxids.43, 39 La utilització de la flexoelectricitat com
a via per a generar resposta fotovoltaica ha estat proposada recentment seguint una
idea semblant a la ferroelectricitat, però en aquest cas el nombre de materials que
podrien ser actius és molt més gran, ja que la flexoelectricitat és observable també
en cristalls centrosimètrics (un gradient de tensions trenca la simetria), al contrari
que la ferroelectricitat.44
Per acabar aquest breu repàs sobre les diferents alternatives de nanomaterials
per a la generació fotovoltaica, cal mencionar també alguns nous desenvolupaments
relacionats amb les arquitectures de les cel·les que permeten augmentar-ne l’eficiència. Per exemple, es poden construir estructures de tipus tàndem en les quals
s’aconsegueix aprofitar millor l’espectre solar en combinar multicapes amb barreres
energètiques diferents dels semiconductors. Amb aquests nous desenvolupaments
es poden aconseguir eficiències properes al 50 % (figura 14). Aquestes cel·les constitueixen una obra d’enginyeria nanoscòpica. Evidentment, la comprensió detallada
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dels processos quàntics implicats i la capacitat de generar nanoestructures d’una manera controlable són els factors clau per a l’èxit d’aquesta nova generació de cel·les
que podrien canviar de forma radical la nostra capacitat d’aprofitament de l’espectre
solar. Una altra via de millora d’aprofitament de l’espectre solar és la que afegeix
estructures metàl·liques a la superfície que concentren la llum mitjançant efectes de
plasmònica, és a dir, excitacions col·lectives electròniques que concentren la llum,
o bé cristalls fotònics que són superabsorbidors de la llum.45, 46
Una via complementària d’aprofitament de l’espectre solar i que té una història
molt més recent és la dels materials termoelèctrics que poden transformar la calor
provinent de l’infraroig en energia elèctrica (figura 12).22, 24 Aquest tipus de convertidors no servirien només per a la generació elèctrica solar (42 % de l’espectre), sinó
que també podrien funcionar com a recuperadors de calor residual en innombrables
processos industrials o en automòbils (figura 17)47. Pensem que aproximadament
un 50 % de l’energia primària es perd en calor i, en el cas dels automòbils, es calcula que el consum podria reduir-se fàcilment en un 20 % amb aquests dispositius
termoelèctrics.
Essencialment, l’arrel física d’aquesta tecnologia és l’efecte Seebeck o efecte
termoelèctric (S), descobert a principis del segle xix, segons el qual un gradient de
temperatura provoca en els metalls i els semiconductors una difusió de portadors
elèctrics, i per tant, un voltatge elèctric. El paràmetre de qualitat d’aquests convertidors
combina una conductivitat elèctrica (s) i un coeficient termoelèctric (S) elevats amb
una conductivitat tèrmica (k) reduïda, ZT = [(S2s)/k]T. Per aquesta raó, cal manipular
en la nanoescala els factors que controlen el recorregut lliure mitjà dels electrons

Fig. 17. Esquema del principi de funcionament d’un generador termoelèctric en el que un
gradient de temperatura indueix el desplaçament dels electrons (n) i els forats (p) (Ref. 47).

i la difusió dels fonons (conductivitat tèrmica). La millora dels materials termoelèctrics
prové tant de la recerca i el disseny de nous materials semiconductors amb funcionalitat òptima com del desenvolupament de nanoestructures (nanofils, multicapes) en les
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quals alguna de les llargàries característiques mencionades anteriorment són modificades pel confinament en la nanoescala. També són d’utilitat els materials anisòtrops o 2D
en els quals es poden manipular de manera independent els paràmetres físics en dues
direccions perpendiculars.48 El progrés realitzat en la millora del paràmetre de qualitat
ZT ha estat continu en els darrers anys i ja s’aconsegueixen valors superiors a 2,8 en calcogenurs, com SnSe,48 i per tant la termoelectricitat pot convertir-se en una via interessant d’aprofitament de calor avui completament desaprofitada, de manera que aquests
nanomaterials poden contribuir a una major eficiència del cicle complet de l’energia.
També és destacable el seu interès per a alimentar elèctricament sistemes autònoms com
ordinadors portàtils o els dispositius de l’internet de les coses (Internet of things, IoT).
És un bon exemple de com la nanociència condueix a nous paradigmes tecnològics.
Dins del mateix conjunt de materials electrònics per a l’energia que hem mencionat, s’hi podrien encabir els nous desenvolupaments per a la millora de l’eficiència
en il·luminació.22, 24 Actualment, aproximadament un 20% de l’energia elèctrica mundial és consumida per aquesta finalitat, mentre que l’eficiència dels sistemes utilitzats
és només del 5-20 %. Un trencament de paradigma el constitueixen els nous semiconductors anomenats LED (ligth-emiting díodes, ‘díodes electroluminescents’), que
poden augmentar l’eficiència fins al 70 % i mantenir una duració molt més gran que
els sistemes clàssics (làmpades incandescents o fluorescents). La reducció de cost
del lumen produït promet, a curt termini, una veritable revolució en aquest camp;
amb molt potencial, doncs, per a l’estalvi energètic. Una vegada més, la nanofabricació de les estructures semiconductores dels LED i el control dels defectes generats
en l’eficiència quàntica és el desllorigador per a aconseguir que aquesta tecnologia
penetri àmpliament en el mercat. Recordem que en els països avançats un 50 % del
consum en il·luminació és del sector comercial; per tant, l’avenç en nous dissenys
i en el desenvolupament de panells plans (materials orgànics, OLED, similars a les
cel·les fotovoltaiques mencionades anteriorment) promet imaginar nous escenaris d’il·
luminació distribuïda i nous dissenys arquitectònics o usos en agricultura amb granges
verticals que permetrien recuperar àrea forestal. El mercat potencial d’aquestes noves
tecnologies per als propers deu a vint anys es xifra en milers de milions d’euros.
Com a complement a una il·luminació eficient basada en LED, podem mencionar
els materials electrocròmics, que permetran aconseguir optimitzar la il·luminació
d’interiors d’edificis i el seu intercanvi tèrmic amb l’exterior (espectre visible i infraroig). Es tracta de materials nanoestructurats que modifiquen la seva transmitància
òptica d’una manera reversible en aplicar un voltatge i, per tant, han pogut generar
el que s’anomenen les finestres intel·ligents. Un exemple recent és una solució col·
loidal que combina nanopartícules de NbOx i d’ITO en les quals es pot induir una
reacció electroquímica que modifica l’absorbància òptica.49 Aquests sistemes haurien
de permetre minimitzar el consum en calefacció i aire condicionat dels edificis i, per
tant, impulsar el concepte d’edifici amb balanç energètic nul.
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Per acabar, caldria mencionar que la nanociència i els nanomaterials estan sent
essencials per a construir nous paradigmes per a l’electrònica de baix consum. L’augment espectacular de l’ús de sistemes d’emmagatzematge d’informació (comunicació
social, big data, etc.) ha fet que s’incrementi enormement el consum energètic associat
a les tecnologies de la informació i la comunicació. La cursa per a desenvolupar nous
materials i noves tecnologies en aquests àmbits de ben segur que contribuirà a limitar el consum energètic associat a aquestes noves pràctiques en continu creixement.

c) Energia elèctrica
L’energia elèctrica s’ha convertit ja en tan fonamental per a la vida quotidiana
que sovint es pensa que està garantida per naturalesa. De fet, l’Acadèmia Nacional
de Ciències dels Estats Units va qualificar el sistema elèctric modern com l’obra
d’enginyeria més important que mai s’ha construït. Això no obstant, les grans apagades que succeeixen sovint arreu són una mostra de les dificultats que té el sistema
elèctric actual per a satisfer la demanda amb la seguretat i fiabilitat que desitgem,
a la vegada que les fonts de generació són cada vegada més distribuïdes i intermitents (energies renovables) i que cal satisfer els cicles d’horari variable, incloent-hi
els pics de demanda. De fet, l’energia elèctrica consumida actualment (40 % del
total, mentre que a mitjan segle xx representava el 10 %) es basa pràcticament en
la mateixa tecnologia amb la qual es va iniciar l’electricitat. Les exigències actuals
posades sobre el sistema elèctric fan pensar que cal doncs evolucionar cap a un
sistema amb més intel·ligència (smart grids, ‘xarxes elèctriques intel·ligents’) i més
eficiència, i més respectuós amb les exigències mediambientals. La Unió Europea,
per exemple, va fixar com a objectiu per a l’any 2020 aconseguir un augment de
l’eficiència del 20 %, una reducció de la generació de CO2 d’un 20 % i una penetració de fonts renovables del 20 %.
Sens dubte, un repte molt exigent per al qual és indispensable desenvolupar
noves tecnologies.
Un aspecte essencial que històricament ha limitat les possibilitats d’estendre l’ús
de l’energia elèctrica és la seva dificultat per a emmagatzemar-la de forma massiva.
Aquest és el desllorigador que cal resoldre, per exemple, per a avançar d’una manera
ràpida cap a l’electrificació del transport. Existeix un ampli ventall de noves tecnologies que poden fer evolucionar el sistema elèctric; entre elles, però, mencionarem
especialment els sistemes electroquímics per l’acumulació i la superconductivitat com
a un nou paradigma per als sistemes elèctrics.2, 22, 23, 24, 50

Acumuladors electroquímics
És molt probable que el percentatge d’ús de l’energia elèctrica continuï augmentant
en el futur, però un possible detonant per a accentuar el procés podria emergir del
desenvolupament massiu del vehicle elèctric i del vehicle híbrid recarregable (plug-in
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hybrid vehicle) primer. Cal recordar en relació amb això que l’eficiència d’un motor
elèctric no es troba limitada pel principi de Carnot de la màquina tèrmica, en què la
degradació tèrmica entròpica manté reduïda l’eficiència ineludiblement. L’eficiència
d’un vehicle elèctric pot ser fàcilment el doble que la dels motors tèrmics i, per tant,
una millora suficient dels acumuladors elèctrics podria arrabassar una part important
del 30 % total de consum d’energies fòssils del sector del transport.

Fig. 18. (a) Diagrama de Ragone en el que es mostra la relació entre la densitat
de potència respecte la densitat d’energia.
(b) Relació entre la potència i energia total dels diferents sistemes d’emmagatzematge
d’energia, així com el temps d’utilització o de càrrega dels diferents sistemes d’acumulació
d’energia. (Refs. 24 i 51).
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Si ens preguntem quin és el coll d’ampolla tecnològic que limita la consecució
de bateries acceptables veiem que hem de recórrer a la nanotecnologia per a resoldre els problemes bàsics. L’adequació dels acumuladors d’energia a una aplicació
específica es descriu amb l’anomenat diagrama de Ragone, en el qual es representa
la densitat d’energia respecte a la densitat de potència (figura 18a) i el diagrama que
correspon a l’energia i potència totals (figura 18b). En aquest diagrama s’hi localitzen
les bateries, els supercondensadors, les cel·les de combustible i la benzina. Segons
el seu posicionament en aquests diagrames, sabem quin és el sistema més adequat
per a cada aplicació i durant quant de temps pot ser utilitzat el sistema corresponent
o quant de temps tardarem a fer una recàrrega.51 Veiem, per exemple, que actualment les piles de combustible poden proporcionar energia durant unes deu hores,
les bateries durant una hora i els supercondensadors durant segons; tots ells molt
lluny de l’energia i la potència que es pot aconseguir amb els motors tèrmics basats
en la benzina, encara que caldria renormalitzar aquests valors tenint en compte la
reduïda eficiència del motor d’explosió.
Les bateries electroquímiques es fonamenten en el fet que el transport iònic a
través d’un electròlit permet que es produeixi una reacció química que genera un
potencial elèctric i així podem completar un circuit elèctric extern (figura 19). En el
procés de càrrega, caldrà invertir la direcció del transport iònic mitjançant una font
externa d’energia elèctrica. Les bateries elèctriques actuals del tipus Pb-àcid es troben al límit baix de densitat d’energia en el diagrama de Ragone, i les bateries de Li

Fig. 19. Esquema de funcionament (càrrega i descàrrega) d’una bateria de Li.

(l’element que es transporta per l’electròlit, utilitzades actualment en equipaments
electrònics de tot tipus) tenen una densitat d’energia ~400 % superior. Les bateries
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utilitzades actualment en els vehicles híbrids són del tipus hidrur de Ni i tenen una
densitat de potència intermèdia. El desenvolupament massiu del vehicle elèctric i híbrid
recarregable depèn doncs, sobretot, del progrés en les bateries de Li.2, 22, 24, 52 El major
potencial per al desenvolupament d’aquestes bateries prové del fet d’aconseguir càtodes amb un temps de vida augmentat. El càtode ha de ser capaç d’inserir d’una manera reversible ions Li+ sense canviar de forma important l’estructura cristal·logràfica,
l’energia lliure de reacció ha de ser elevada perquè el voltatge generat sigui gran i el
material ha de ser un bon conductor electrònic per a poder tancar el circuit elèctric
i intercanviar fàcilment la càrrega amb els ions Li+ inserits. Els materials actualment
utilitzats són òxids de Li i Co, de Li i Mn o fosfats de Li i Fe. En tots aquests materials, els cicles d’inserció i extracció de ions produeixen un cert envelliment a causa
de la forta expansió de la xarxa cristal·lina i també la difusió iònica és relativament
lenta, la qual cosa limita la capacitat de fer cicles de càrrega i descàrrega ràpids.53
Els mecanismes causants dels processos d’envelliment s’associen a alguna degradació de la bateria i en limiten el temps de vida i el ritme de recàrrega, factors
que han estat estudiats amb detall mitjançant diverses tècniques, en particular de
visualització, en alguns casos fins i tot en condicions in operando, en el cas dels
sincrotrons (o sigui, mentre es desenvolupa la reacció electroquímica corresponent).53, 54 La tècnica de tomografia per raigs X amb radiació sincrotró, per exemple,
és molt apropiada perquè la penetració dels raigs X és prou important, es pot ajustar
la llargària d’ona per a ressaltar elements específics d’interès i el flux de fotons és
suficientment gran per a seguir els processos cinètics.55 També pot resultar de gran
utilitat la criomicroscòpia electrònica, que permet visualitzar les interfícies atòmiques
sense modificar-ne l’estructura cristal·logràfica.56 La conclusió més rellevant és que
les reaccions químiques no desitjades a les interfícies dels elèctrodes amb els electròlits (dissolució dels metalls, formació de dendrites, inestabilitat mecànica, etc.)
són la major font de problemes. De fet, sempre cal definir unes condicions de treball
de la bateria que són un balanç entre diversos factors que competeixen entre ells i
que, a més a més, són fortament dependents de la temperatura de treball. Per totes
aquestes raons, la comprensió de la fenomenologia de les bateries en la nanoescala
és la via més segura cap a la consecució d’avenços rellevants i no simplement una
millora incremental.53, 54
Una possible solució a aquestes limitacions ha estat proposada recentment, en
què els òxids del càtode tenen forma de nanofil o de nanopartícules, la qual cosa
permet que s’expandeixin més fàcilment i que el temps de difusió iònica sigui més
curt. Per exemple, s’ha mostrat recentment que nanopartícules de (Sn, Sb)O2 (~3
nm de diàmetre) crescudes a la superfície de grafè produeixen un excel·lent ànode que tolera una gran capacitat de càrrega, tot retenint una estabilitat òptima. En
aquest cas, els ions Li+ poden reduir aquest òxid i, fins i tot, formar un aliatge amb
un alt contingut de Li, però la conductivitat elèctrica global es manté molt bona a
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causa del bon contacte de les nanopartícules amb les làmines de grafè, encara que
es produeixin canvis molt importants de volum.57
Una vegada més, doncs, són els materials nanoestructurats els que poden generar
canvis paradigmàtics en les prestacions d’aquests nous dispositius. Això no obstant,
queden encara moltes qüestions bàsiques que cal investigar per a comprendre en
la nanoescala el lligam existent entre els processos electroquímics, estructurals i de
transport iònic, una branca de la nanociència que s’anomena actualment la nanoiònica.
Cal afegir però, finalment, que potser les bateries de Li no acabaran sent un estàndard en el camp de les bateries electroquímiques. La densitat d’energia que es pot
aconseguir podria arribar aviat als seus límits a causa dels problemes de degradació
mencionats anteriorment; també la sostenibilitat d’utilitzar un element escàs com el
Li podria ser un risc quan es considera un elevat creixement d’aquest mercat. Per
aquestes raons s’ha fet un esforç considerable per a desenvolupar elèctrodes basats en
metalls multivalents (Mg, Ca, Al), més abundants i amb una capacitat teòrica superior.58
D’aquests elements, el Ca2+ ha estat el que mostra una difusió més ràpida i a l’Institut
de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB) ja s’han trobat òxids adequats per a
intercalar aquest catió.59 Sense cap mena de dubte, aquesta nova via apareix com a
molt prometedora per a eixamplar l’ús de les bateries, no només dels automòbils,
sinó també per a mitigar el problema de la intermitència de les energies renovables.

Fig. 20. Esquema de la distribució de la càrrega eléctrica en els supercondensadors
(Ref. 24).
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La segona oportunitat per a acumular energia elèctrica, complementària a les
bateries, es basa en els supercondensadors. Aquests dispositius s’assemblen a les
bateries, però els dos elèctrodes són iguals i es poden assimilar a dos condensadors en sèrie, ja que s’acumula càrrega a la interfície de cadascun dels elèctrodes,
però sense que es produeixi una reacció química (figura 20). La nanoestructuració
dels elèctrodes permetrà maximitzar la interfície i, per tant, la càrrega acumulada.
A més a més, l’absència de reacció química fa que el temps de càrrega i descàrrega
sigui molt més curt que en les bateries, i malgrat que l’energia que podem acumular
encara és molt més baixa, la potència és més elevada (figura 18b). Així doncs, la
utilitat dels supercondensadors rau de moment en els processos de càrrega ràpida,
com per exemple l’acumulació de l’energia de frenada dels automòbils (potència
elevada i energia baixa).
El descobriment del grafè ha generat grans expectatives en el camp dels supercondensadors, així com en el de les bateries. Aquest material 2D té una superfície
específica extraordinàriament gran (~ 2.630 m2/g), és conductor i és flexible. Per
aquestes raons s’adapta molt bé a les demandes dels supercondensadors i dels elèctrodes de les bateries.60 Alguns investigadors ja han suggerit que es podrien aconseguir supercondensadors amb densitats d’energia similars a les bateries de Li, o les
mateixes bateries de Li que inclouen grafè, amb temps de càrrega i descàrrega molt
més ràpids (desenes de segons).61 No cal dir que el desenvolupament de metodologies de fabricació a gran escala del grafè és un dels colls d’ampolla per a aconseguir
implementar aquesta nova generació d’acumuladors d’energia elèctrica.
En resum, els acumuladors electroquímics i elèctrics cobreixen en el diagrama de
Ragone unes expectatives cada vegada més àmplies. És molt probable, doncs, que
en els propers anys l’ús sinergètic d’aquests nous acumuladors, també amb un fort
component de nanotecnologia al seu interior, ens permetin introduir canvis paradigmàtics en el món del transport rodat, accelerant la penetració del vehicle elèctric.

Superconductivitat
La xarxa elèctrica actual, concebuda al segle xix, es basa en bona mesura en materials convencionals com el coure, l’alumini i el ferro, però actualment, com ja hem
mencionat anteriorment, les tecnologies convencionals tenen gran dificultats per a
complir amb les expectatives que es tenen per al sistema elèctric. A més a més, el
fenomen que els anglosaxons anomenen NIMBY (not in my back yard, o sigui, ‘no
al meu pati del darrere’) posa en greus dificultats el desplegament de noves infraestructures basades en tecnologies convencionals.
La superconductivitat d’alta temperatura, descoberta ara fa uns trenta anys, s’ha
convertit en una tecnologia trencadora (enabling technology) que permet desenvolupar un model alternatiu de xarxa elèctrica, més eficient, amb més capacitat i més
intel·ligent, que possibilita als operadors elèctrics plantejar-se una nova estratègia en
299

36

la utilització de l’espai disponible, a la vegada que poden respondre a les expectatives contraposades plantejades (figura 21). Aquest nou paradigma elèctric, que anirà

Fig. 21. Esquema generalitzat de la xarxa elèctrica indicant els sistemes superconductors
que es poden introduir.

complementant els sistemes antics al llarg del segle xxi, serà una realitat a causa del
desenvolupament de nous sistemes elèctrics superconductors de tota mena (cables,
transformadors, generadors, motors, limitadors de corrent, acumuladors d’energia,
etc.). Aquests sistemes estan basats en uns nous materials que ha calgut comprendre’n les propietats, i aprendre a processar-los i a desenvolupar sistemes que els
integrin amb les màximes prestacions. La superconductivitat és un fenomen d’origen
quàntic que es manifesta, entre d’altres, amb dues propietats físiques que converteixen aquests materials en extraordinaris: presenten una resistència elèctrica nul·la i
són materials diamagnètics perfectes, o sigui, expulsen el flux d’un camp magnètic.
Aquestes dues propietats fan possible que puguin transportar grans densitats de corrent elèctric sense pèrdues (cent vegades més que els fils de coure, per exemple),
que s’hi puguin crear els camps magnètics més grans que l’home mai ha generat i
que un imant pugui levitar d’una manera estable.50, 64
El descobriment de nous materials superconductors es va disparar a partir dels
anys vuitanta del segle passat, després d’un període molt llarg des del seu descobriment en el Hg i els aliatges de Nb, els quals anomenem els superconductors «clàssics».
Una gran varietat de noves composicions i fenomenologies van iniciar una veritable
revolució en aquest camp, i el ritme de nous descobriments de moment no s’atura.
Podem mencionar com a famílies més rellevants i que han plantejat nous reptes a
la física de la matèria condensada: els fermions pesants (aliatges intermetàl·lics amb
àtoms de terres rares o actínids); òxids amb composició i estructura molt diversa,
sobretot els cuprats que van augmentar la temperatura de transició fins a 150 K;
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els ful·lerens convenientment dopats; el MgB2, un compost simple fàcil de fabricar
en forma de fil; l’edat de ferro amb tota una panòplia d’arsenurs de Fe; les bicapes
de grafè convenientment girades;62 el SH2 mantingut a pressions superiors a la del
centre de la Terra que mostra la temperatura més alta demostrada fins ara (200 K).63
Sens dubte, el moment de la comprensió teòrica dels mecanismes microscòpics de
la superconductivitat en molts d’aquests materials encara no ha arribat, però això no
vol dir que no se’n fabriqui ja algun a escala industrial.50, 64
Els materials superconductors d’alta temperatura amb més possibilitats de ser
utilitzats en aplicacions pràctiques són ara mateix els òxids ceràmics (cuprats), amb
composició i estructura complexa (fortament anisòtropa), amb els quals ha calgut
aprendre a fabricar cintes o fils de gran llargàries, un veritable repte.49,65 Entre els
cuprats actualment coneguts, els més prometedors són els que s’anomenen cintes de
segona generació i tenen una composició YBa2Cu3O7 (YBCO) (figura 22), mentre que
les cintes de primera generació, amb les quals es van fer els primers grans sistemes
de potència, tenen una composició Bi2Sr2Ca2Cu3O11 (BSCCO). Les cintes de segona
generació d’YBCO consisteixen en un substrat metàl·lic (acer o aliatges de níquel)

Fig. 22. Esquema de l’estructura en multicapa dels conductors epitaxials i imatge d’una cinta
superconductora d’alta temperatura del tipus YBa2Cu3O7.

sobre el qual s’han dipositat multicapes d’òxids per a fer possible que la capa d’YBCO
sigui epitaxial, o sigui que té una orientació cristal·lina perfecta que només es pot
aconseguir amb interfícies abruptes a l’escala del nanòmetre (figura 23). Aquest tipus de conductors epitaxials sobre substrats policristal·lins no s’havia produït mai
en ciència de materials i, per tant, ha calgut desenvolupar noves (nano)tecnologies
per a obtenir-los, a la vegada que es feia l’esforç corresponent per a minimitzar-ne
el cost de producció. De fet, per a aconseguir optimitzar les prestacions d’aquests
conductors a alts camps magnètics o elevades temperatures cal fabricar materials
nanocompòsits, en els quals nanopartícules o nanocolumnes no superconductores
quedin distribuïdes a la matriu de l’YBCO. Això és així perquè a elevades tempe-
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Fig. 23. Imatge de microscòpia electrònica de transmissió d’alta resolució (HRTEM) que
mostra una capa superconductora epitaxial d’YBCO amb un defecte de creixement.

ratures i alts camps magnètics existeixen uns tubs de corrent anomenats vòrtexs,
amb un cor de dimensions nanomètriques, que són els que controlen quina és la
densitat de corrent elèctric que es pot aconseguir sense generar pèrdues. Aquests
vòrtexs s’han d’immobilitzar i això només es pot fer introduint defectes o fases no
superconductores amb dimensions similars, o sigui que els superconductors més
útils són aquells que tenen una nanoestructura artificialment modificada. Una vegada
més, doncs, la nanotecnologia és la que ens obre les portes a fer viable una nova
tecnologia emergent (figura 24).

Fig. 24. Representació esquemática dels vòrtex superconductors i la seva interacció amb els
centres d’ancoratge que aturen el seu moviment quan están sotmesos a forces de Lorentz FL
en passar el corrent elèctric. (Ref. 2)
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En aquest aspecte, els materials superconductors es distingeixen totalment dels
seus parents semiconductors en els quals cal aconseguir la màxima puresa. El grup
de l’ICMAB s’ha convertit en un dels millors especialistes mundials en l’obtenció de
cintes d’YBCO nanoestructurades obtingudes mitjançant solucions químiques, un
procés que promet ser de gran interès industrial a causa del seu baix cost (figura 22).
Recentment, unes capes superconductores obtingudes a l’ICMAB han aconseguit les
millors prestacions mai obtingudes amb un superconductor; han superat àmpliament
la temperatura del nitrogen líquid, fins i tot els materials superconductors clàssics
de baixa temperatura (NbTi, Nb3Sn), i, per tant, obren la porta a una substitució
massiva de les tecnologies actualment utilitzades en ressonància magnètica o grans
acceleradors refredant a la temperatura del He líquid (4,2 K).66, 67
Aquestes noves capes d’YBCO es preparen com un recobriment a partir de solucions químiques que es dipositen mitjançant IJP sobre el substrat metàl·lic convenientment recobert amb capes tampó d’òxids. El control dels processos de nucleació
i creixement dels nanocristalls a altes temperatures és a l’arrel de l’èxit d’aquesta
aproximació. Per a comprendre aquests processos ha calgut fer un ampli ús de la
microscòpia electrònica d’alta resolució (figura 25) i de diverses eines implementades als sincrotrons.68 Per exemple, recentment s’ha demostrat que la introducció de

Fig. 25. Microscòpia electrònica de transimissió d’alta resolució (HRTEM)
d’un superconductor nanocompòsit YBa2Cu3O7 – BaZrO3 (Ref. 66).

defectes a escala atòmica comporta la coexistència del ferromagnetisme i la superconductivitat. Aquesta proximitat fenomenològica té un gran interès bàsic, i potser
fins i tot pràctic, per a millorar-ne les prestacions.68, 69 Un altre avantatge de la radiació
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de sincrotró és que es pot observar el creixement in situ a temps real de les capes
d’YBCO en difractòmetres de raigs X amb capacitat d’adquirir espectres en ~0,1 s.70
Aquesta modalitat ens ha permès demostrar que es pot augmentar per un factor 100
la velocitat de creixement quan s’utilitzen fases líquides intermèdies. Sens dubte,
aquest avenç és de gran interès per a la producció industrial de les cintes de segona
generació. Un altre desenvolupament fortament arrelat en les noves metodologies
de la nanotecnologia ha estat la creació dels nanocompòsits d’YBCO amb fases secundàries no superconductores. La primera aproximació es basava en tintes amb
composicions complexes i un procés de creixement que condueix a la segregació
espontània de nanopartícules.71, 67 En una segona aproximació més recent es preparen solucions col·loidals amb les nanopartícules (~4-10 nm) formades prèviament,
amb la qual cosa s’aconsegueix un millor control de la seva distribució i mida final
(figura 26). Les prestacions de les noves cintes d’YBCO preparades per aquestes vies
són molt atractives, així com la seva viabilitat per a la producció industrial, assumida
actualment per Oxolutia, spin-off o empresa derivada de l’ICMAB.72
L’interès en la implementació dels sistemes superconductors en aplicacions concretes sempre és determinat pels incentius a la innovació que aporta. Per a la biomedicina

Fig. 26. Imatge d’HRTEM en la que s’observen nanopartícules de BaHfO3 inserides en la
matriu d’un superconductor tipus YBa2Cu3O7 formant una estructura tipus nanocompòsit.
La capa s’ha obtingut a partir d’una solució col·loidal.

o la química (espectroscòpia o imatge de ressonància magnètica, biomagnetisme) i els
sistemes científics (acceleradors, imants amb camps magnètics ultraalts, sensors de
camps magnètics ultrafebles, fusió, astrofísica, geologia), els avantatges en prestacions o l’interès social justifiquen perfectament l’elevat cost que calia assumir. En
el passat quasi es podria dir que s’utilitzaven els superconductors quan no hi havia
cap més remei, o sigui, quan les prestacions que es podien aconseguir eren úniques.
Per a les aplicacions en energia o els sistemes de transport, és a dir, per a la
transició energètica, a més a més de les prestacions, cal tenir en compte d’altres factors: el cost, la fiabilitat, el guany en eficiència energètica, la reducció de l’impacte
mediambiental, etc. És ben clar, doncs, que la penetració en el mercat està fortament
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mediatitzada per les decisions sobre mesures per a combatre el canvi climàtic que es
prenguin en l’àmbit global. En tot cas, actualment existeixen ja un bon nombre de
dispositius a escala real de pràcticament tots els sistemes d’interès que estan mostrant
la seva viabilitat tecnològica, a la vegada que demostren els avantatges en tots els
aspectes mencionats anteriorment73, 74 i, per tant, es confirmen com a elements clau
per a una nova xarxa elèctrica més eficient i intel·ligent.
Els cables superconductors s’ha demostrat que poden transportar entre tres i cinc
vegades més energia que els cables convencionals, i ja n’hi ha uns quants d’ells
instal·lats i connectats a la xarxa, sobretot en entorns de grans ciutats en les quals
és pràcticament impossible aconseguir nous drets de pas, i per tant cal posar al dia
els sistemes existents amb d’altres de més potència. Als EUA i a Alemanya s’han
instal·lat cables que transporten 570 MW, una potència suficient per a alimentar
unes 300.000 cases. Un dels primers cables per a la distribució es va construir en un
projecte liderat a l’ICMAB, conjuntament amb Endesa i una empresa multinacional.
Els limitadors de corrent són uns nous dispositius superconductors que permeten
limitar la propagació dels curtcircuits i, per tant, fan possible que la xarxa estigui més
interconnectada. Això té un gran interès per a fer possible una eficient introducció
de les energies renovables de tipus distribuït. També, per a facilitar la redundància
en les xarxes elèctriques de les grans ciutats on cal eliminar a qualsevol preu les
apagades generalitzades. L’ICMAB participa actualment en un projecte europeu dedicat al desenvolupament del primer dispositiu d’aquest tipus per a línies elèctriques
en corrent continu (DC), o sigui, aquelles que es pensa utilitzar per a les autopistes
elèctriques (llargs recorreguts per a distribuir electricitat generada lluny dels usuaris,
per exemple, al mar del Nord amb l’eòlica offshore o a alta mar).
Els transformadors superconductors també presenten avantatges respecte als sistemes convencionals: no utilitzen líquids inflamables i, per tant, es poden disposar
en subestacions amb espais més reduïts de les àrees urbanes. D’altra banda, els nous
generadors superconductors, un 300 % més lleugers i compactes, poden impulsar
el desenvolupament de generadors eòlics de gran potència. S’estima que es podran
aconseguir generadors de 10-15 MW si es construeixen amb sistemes superconductors. L’ICMAB ja n’ha demostrat la viabilitat en un demostrador conjunt amb l’empresa
Gamesa (figura 27). Aquests desenvolupaments s’insereixen en un progrés generalitzat de tot tipus de maquinària rotativa superconductora (motors, generadors) que
es distingeixen per un augment d’eficiència i una disminució del seu pes.75, 76
També existeixen tecnologies superconductores per a acumular energia elèctrica,
ja sigui amb grans bobines magnètiques (superconducting magnetic energy storage,
SMES, ‘emmagatzematge d’energia magnètica per superconducció’) o amb volants
d’inèrcia que acumulen energia cinètica sense pèrdues de fricció. Quan observem el
posicionament d’aquests acumuladors en el diagrama de Ragoné (figura 18b), veiem
que ocupen una posició única: elevada potència i limitada energia. Així doncs, la
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Fig. 27. Imatge d’un generador eòlic amb el estator format per bobines superconductores
de cintes d’YBCO refrigerades mitjançant un criogenerador fins a ~ 25 K.
Imatges del projecte de col·laboració ICMAB – Gamesa.

seva utilitat rau en aplicacions de millora de la qualitat de la xarxa ja que és capaç
de corregir anomalies dels corrents alterns (AC) suficientment de pressa.
Pel que fa als sistemes de transport, la superconductivitat ha començat a introduir
canvis paradigmàtics, tant en l’aeronàutica com en el transport marítim.
La introducció de generadors, motors i cables superconductors als vaixells i als
avions constitueix una magnífica oportunitat en la cursa per a l’electrificació del
transport. S’ha mostrat que els superconductors presenten diversos avantatges: una
molt important disminució del pes i el volum, un terç dels sistemes convencionals,
aspecte aquest de gran interès per a disminuir el consum d’energia i poder dissenyar de manera diferent tant els vaixells com els avions. Tenim doncs una excel·lent
oportunitat per a reduir costos i l’impacte mediambiental (reducció de la producció
de CO2 si es combinen amb els combustibles solars). També permeten reduir la
contaminació química (de l’atmosfera, per exemple) i acústica (molt rellevant, en el
cas de la circulació marítima).
Com a conseqüència de la reducció de pes, el disseny dels vaixells es pot modificar profundament (eixos de transmissió molt més curts), i fer-los més maniobrables i més eficients, i per tant augmentar-ne també el recorregut de creuer sense
haver-se de proveir de combustible. Alguns d’aquests avantatges probablement es
traslladaran d’una manera fins i tot més dramàtica als avions, on les limitacions per
a operar prop de les ciutats (limitacions acústiques i espai necessari) podrien disminuir dràsticament.77 Finalment, els famosos trens de levitació magnètica, operatius a
més de 550 km/h, podrien en el futur trobar el seu mercat entre l’aviació i els trens
d’alta velocitat convencionals.
En definitiva, els superconductors són una magnífica oportunitat per a fer possible
que el transport a gran escala esdevingui elèctric i per tant sigui possible la transició
energètica també en aquest àmbit.
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Per acabar, no podem oblidar que els camps magnètics que generen els materials
superconductors són els que fan possible que l’energia de fusió estigui en fase d’experimentació com a possible font inesgotable d’energia. El reactor de demostració
International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER, ‘Reactor Experimental
Termonuclear Internacional’, http://www.iter.org/), actualment en construcció al sud
de França, té un cost estimat de 5.000 M i aproximadament un 40 % està relacionat
amb els superconductors i la refrigeració. Ben cert, doncs, que la viabilitat futura de
la fusió dependrà del desenvolupament dels nous materials superconductors d’alta
temperatura, que podrien reduir considerablement aquest cost. La recerca que es
porta a terme actualment en aquest camp apareix com a molt prometedora, però
encara cal enfrontar-se al procés d’escalat de la construcció dels imants.78
En conclusió, doncs, els sistemes superconductors tenen un gran potencial per
a generar un nou paradigma elèctric adaptat als reptes del segle xxi, o sigui, a la
transició energètica descrita a l’inici. Per a fer possible que aquesta nova tecnologia
sigui una realitat, ha calgut que la nanotecnologia ens proporcionés noves eines per
a fabricar materials nanoestructurats amb prestacions prou competitives amb metodologies de baix cost i alta capacitat de producció (milers de quilòmetres de cintes
superconductores nanoestructurades). Els reptes de futur són però encara importants: cal traslladar, per exemple, la millora de les prestacions que s’han demostrat
al laboratori a l’escala industrial. Aquest és un repte de gran magnitud atesa l’escala
dels sistemes electrotècnics que cal desenvolupar. D’altra banda, els límits dels nanomaterials de què disposem encara no s’han establert i, per tant, cal seguir estudiant
els fonaments bàsics de les seves propietats. En definitiva, cal implementar amb la
màxima celeritat els nous desenvolupaments de la nanotecnologia.
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4. Conclusió
El transcurs de la humanitat ha estat intensament modificat pels combustibles
fòssils. Mentre que el consum energètic per capita s’havia mantingut pràcticament
constant a l’era preindustrial, en els darrers dos-cents anys aquest consum s’ha multiplicat pràcticament per quatre. L’acceleració del benestar i del coneixement que
aquest fet ha comportat ha estat extraordinària, però la certesa que el model energètic que hem seguit està modificant el clima del planeta posa una evident limitació
mediambiental al paradigma energètic actual.
És simplement insostenible mantenir la ineficiència energètica actual basada en
l’ús massiu de combustibles fòssils. És ineludible, per tant, enfrontar-se amb totes les
conseqüències a la necessitat d’una transició energètica cap a un model lliure de la
generació residual de CO2. Tal com hem exposat, ens caldrà desenvolupar un ampli
ventall de noves tecnologies que inclouen la generació renovable i que permetran
millorar suficientment l’eficiència per a poder bastir un sistema econòmic sostenible
a escala planetària.
S’estima que la consecució de ~12 TW d’energia neta (el 100 % de les necessitats
de la humanitat) a mitjan segle xxi podria estabilitzar la concentració de CO2 a l’atmosfera a valors que aturarien l’augment de temperatura de la Terra a uns 2 °C per
sobre de l’era preindustrial, un llindar més enllà del qual és probablement temerari
endinsar-se.
A curt termini existeixen oportunitats per a augmentar l’ús d’energies renovables i per a millorar l’eficiència energètica; això no obstant, a mitjà i llarg termini
calen revolucions científiques per a fer més eficients i accessibles diverses tecnologies. Aquest treball ha exposat com els nous coneixements de la nanotecnologia
i la capacitat de fabricar nanomaterials a gran escala són la millor oportunitat per
a incidir profundament en la viabilitat del nou paradigma energètic. En definitiva,
els coneixements que la humanitat ha pogut desenvolupar durant els dos segles de
preponderància dels combustibles fòssils són els que ara ens haurien de permetre
desenvolupar un nou model energètic sostenible per al futur del planeta i que a la
vegada mantingui una elevada qualitat de vida per a 10.000 milions de persones que
s’espera tenir a mitjan segle xxi.

309

47

Resum
La transició energètica és un concepte clau que ja s’ha imposat com un dels reptes més exigents per a la humanitat durant la primera meitat del segle xxi. El model
energètic actual, basat en la preponderància de l’ús dels combustibles fòssils, s’ha
convertit en insostenible des del punt de vista mediambiental i climàtic. Addicionalment, l’evolució demogràfica i socioeconòmica esperada fa encara més urgent definir
amb claredat les fites que cal complir en uns terminis ben determinats.
Les exigències tecnològiques i de recursos necessaris (~100 % energies renovables
el 2050 i un augment de la temperatura de la Terra per sota dels 2 °C) fan pensar
que calen revolucions nanotecnològiques en tots els àmbits implicats.
La nanociència és una disciplina científica que ha evolucionat extraordinàriament
en els dos darrers decennis i actualment es troba en disposició de facilitar innovacions
que no podíem ni imaginar. Els nanomaterials són la via més eficient d’utilització dels
recursos naturals i energètics per a desenvolupar totes les tecnologies demandades
per a acomplir la transició energètica.
En aquest treball es presenten algunes idees clau per a entendre per què l’escala
nanomètrica és tan rellevant per a obtenir el màxim rendiment dels fenòmens i els
materials que controlen els processos relacionats amb la generació, el transport,
l’emmagatzematge i l’ús de l’energia. Es descriuen els reptes per a generar energia
química renovable (combustibles solars), per a generar o utilitzar energia electrònica
(fotovoltaica, termoelèctrica, il·luminació, etc.) i per a utilitzar eficientment l’energia
elèctrica (acumuladors electroquímics, superconductivitat). En tots els casos es descriuen els nanomaterials i dispositius que ja mostren que efectivament existeix un
recorregut prometedor per a basar la transició energètica en els èxits de la fabricació
de nanomaterials avançats.
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Resumen
La transición energética es un concepto clave que ya se ha impuesto como uno
de los retos más exigentes para la humanidad para la primera mitad del siglo xxi. El
modelo energético actual, basado en la preponderancia del uso de los combustibles
fósiles, se ha convertido en insostenible desde el punto de vista medioambiental
y climático. Adicionalmente, la evolución demográfica y socioeconómica esperada
hace aún más urgente definir con claridad las metas a cumplir en unos plazos bien
determinados.
Las exigencias tecnológicas y de recursos necesarios (~100 % energías renovables en 2050 y un aumento de la temperatura de la Tierra por debajo de los 2 °C)
hacen pensar que se necesitan revoluciones nanotecnológicas en todos los ámbitos
implicados.
La nanociencia es una disciplina científica que ha evolucionado extraordinariamente en los dos últimos decenios y actualmente se encuentra en disposición de
facilitar innovaciones que no podíamos ni imaginar. Los nanomateriales son la vía
más eficiente de utilización de los recursos naturales y energéticos para desarrollar
todas las tecnologías demandadas para cumplir con la transición energética.
En este trabajo se presentan algunas ideas clave para entender por qué la escala
nanométrica es tan relevante para obtener el máximo rendimiento de los fenómenos
y los materiales que controlan los procesos relacionados con la generación, el transporte, el almacenamiento y el uso de la energía. Se describen los retos para generar
energía química renovable (combustibles solares), para generar o utilizar energía
electrónica (fotovoltaica, termoeléctrica, iluminación, etc.) y para utilizar eficientemente la energía eléctrica (acumuladores electroquímicos, superconductividad). En
todos los casos se describen los nanomateriales y dispositivos que ya muestran que
efectivamente existe un recorrido prometedor para basar la transición energética en
los éxitos de la fabricación de nanomateriales avanzados.
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Abstract
The energy transition is a key concept that has already been imposed as one of
the most demanding challenges for humanity for the first half of the 21st century.
The current energy model, based on the preponderance of the use of fossil fuels, has
become unsustainable from the environmental and climate point of view. Additionally, the expected demographic and socio-economic evolution makes it even more
urgent to clearly define the goals that must be met in well-defined terms.
The technological and resource requirements (~100 % renewable energies in 2050
and an increase in Earth’s temperature below 2 °C) suggest that nanotechnology
revolutions are needed in all the areas involved.
Nanoscience is a scientific discipline that has evolved extraordinarily in the last
two decades and is currently available to facilitate innovations that we could not
even imagine. Nanomaterials are the most efficient means of using natural and
energy resources to develop all the technologies demanded to comply with the
energy transition.
In this paper, some key ideas are presented to understand why the nanometric
scale is so relevant in order to obtain the maximum performance of the phenomena
and the materials that control the processes related to the generation, transport, storage and use of the energy. The challenges to generate renewable energy (solar fuels)
are described, to generate or use electronic energy (photovoltaic, thermoelectric,
lighting, etc.) and to efficiently use electrical energy (electrochemical accumulators,
superconductivity). In all cases, nanomaterials and devices are already described that
already show that there is indeed a promising route to base the energy transition in
the achievements of advanced nanomaterials manufacturing.
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