
As enerxías do mar



• Grandes instalacions, únicas no seu xénero
• Demandan una considerable inversión 

económica
• Especializadas en campos científicos concretos
• Ciencia e tecnoloxías de vangarda
• Promoven o desenvolvemento social e 

económico



Misión
A misión de PLOCAN é proporcionar unha combinación rentable de servicios, incluidos housing, 
operación, datos e o acceso á plataforma offshore multiuso, os observatorios e instalacións do 
banco de ensaios, que den resposta ós próximos desafíos científicos dos océanos e as 
necesidades socioeconómicas.
OO1. Ofrecer novos servicios e instalacions, 

especialmente mariñas, incluindo melloras nas operacions
e capacidades demandadas pola comunidade científica e 
industria.

OO2. Ofrecer datos estandarizados e accesibles e 

favorecer a observación sostible do Atlántico Central.

O3. Ofrecer unha organización áxil, flexible e adecuada 

, capaz de responder con eficiencia a retos de natureza
única.

O4. Aumentar o impacto socioeconómico, 

compromiso das partes interesadas, as 
comunidades, e a difusión dos coñecementpos e a 
tecnoloxía desenvolvida na sociedade.
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Un océano de enerxía

Enerxía das mareas
Producida pola acción gravitatoria  da lúa e o sol sobre 
as masas de auga
Enerxía mareomotriz. 
Centráis hidroeléctricas onde a altura de auga embalsada consíguese polas 
carreiras de marea; Gran caudal; Altura de salto pequena

Enerxía das correntes mariñas
Producida polas diferencias de presión e temperatura
Tidal. 
Coma a enerxía eólica, aproveitan o empuxe dun fluido, neste caso a auga do 
mar, para trasferir enerxía a un elemento rotatorio
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Un océano de enerxía

Enerxía das mareas
Producida pola acción gravitatoria  da lúa e o sol sobre 
as masas de auga
Enerxía mareomotriz. 
Centráis hidroeléctricas onde a altura de auga embalsada consíguese polas 
carreiras de marea; Gran caudal; Altura de salto pequena

• Producción en subida de marea (fluxo). Non podemos 
xestionar o recurso pero a disposición e coñecida

• Producción en baixada de marea. Turbinando auga
almacenada a unha altura superior, a producción e controlada

• Producción mixta. Turbinas de álabes simétricos con 
xeración en ambos sentidos
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Un océano de enerxía

Enerxía das correntes mariñas
Producida polas diferencias de presión e temperatura
Tidal. 
Como a enerxía eólica, aproveitan o empuxe dun fluido, neste caso a auga do 
mar, para trasferir enerxía a un elemento rotatorio

• Turbina de correntes mariñas de cimentación fixa. 
60-70 m de profundidade

• Turbina de correntes mariñas flotante. Apto para 
grandes profundidades

Caso de studio: Magallanes Renovables (1,5 MW) con aspas
bidireccionais
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Enerxía undimotriz. Según a posición do captador pódense clasificar en:
Flotantes ou boias Anclados á costa                            Dispositivos sumerxidos
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Outros casos: Pelamis.

Un océano de enerxía

Pelamis II: Ata 750 kW (3x250kW), 180 metros de lonxitude, 4 
metros de diámetro, 70% de eficiencia
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Outros casos: Mutriku.

Un océano de enerxía

En operación dende 2011
A enerxía da auga e trasmitida por medio do aire
16 turbinas (14 operativas): 296 kW de potencia instalada
963,6 horas equivalentes (factor de capacidad 0,11)
Tecnoloxía de columna de auga oscilante 
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Gradiente térmico OTEC (Ocean Thermal
Energy Conversion).

Un océano de enerxía

Baseado na diferencia de temperatura entre augas someras 
e augas profundas.
Cando esa diferencia de temperatura e maior de 20ºC cte
durante todo o ano (ecuador +-20º).
Similar a enerxía geotérmica de baixa entalpía

Pode ser de ciclo pechado, usando amoniaco como fluido 
secundario que se expande en fase de vapor movendo unha
turbina (ciclo de Rankine).
Pode ser de ciclo aberto, o fluido de traballo é auga
templada que se evapora a baixa presión, o vapor 
expándese e turbínase, o final condénsase por contacto coa 
auga fría do mar.
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As enerxías oceánicas na PLOCAN



• PLOCAN en 2014
• Convertidor de enerxías das ondas (boia undimotriz)
• 200 kW de potencia nominal
• Absorvedor puntual de columna de auga oscilante
• 7 m de diámetro; 30 m de lonxitude e 140 TN
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• PLOCAN en 2011
• Convertidor de enerxías das ondas (boia undimotriz)
• 100-120 kW de potencia nominal
• Absorverdor puntual de columna de auga oscilante
• Boia sumerxida
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• Punta Langosteira en 2018
• Convertidor de enerxías das ondas (boia undimotriz)
• 25 kW de potencia nominal
• Absorverdor puntual de columna de auga oscilante
• 17,5 m de altura, 11 TN
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Tecnoloxía similar ensaiada en Punta Langosteira



As enerxías do mar / ONDAMOTIZ

• Convertidor finalizador de enerxías das ondas (ondamotriz), desvía a 
dirección das ondas

• 0,5-1 MW de potencia nominal
• 30-56 m de eslora
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En curso na PLOCAN





Enerxía undimotriz para desalinización



This project has received funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research and innovation

Programme under grant no 862252  
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Plataforma eólica flotante con 
captadores de enerxía das ondas. A 
combinación eleva o factor de 
capacidade, menos espacio por unidade
de enerxía.
A enerxía das ondas aprovéitase por 
medio de boias oscilantes.
Asinado o acordo para instalar un 
prototipo de 5 MW na PLOCAN

En curso na PLOCAN: 
Combinación de tecnoloxías



BOOST Project (solar flotante de augas abertas)
Proxecto en curso, financiado pola CE. Instalación a fináis de 2022
Promotor: FRED OLSEN & OCEAN SUN



Aero La Cour
(1819)

Aero Best-Romani
(1957)

Aero Smith-Putman
(1941)

Aero Savonius
(1920)

Aero Darrieus
(1931)

Aero bipala
(1975)

Aero offshore Vestas
15 MW
(2022)



General info
info@plocan.eu

Alejandro Romero Filgueira (Project Manager)
alejandro.romero@plocan.eu

www.plocan.eu

Follow us:

Many thanks!


