La calor de la Terra

ENERGIA

GEOTÈRMICA

Solar Fotovoltaica Connectada a xarxa
Solar Fotovoltaica per Autoconsum
Solar Fotovoltaica Autònoma
Solar Tèrmica

Geotèrmia

Aerotèrmia

L’energia geotèrmica és aquella energia
emmagatzemada sota la superfície terrestre que
pot extreure’s en forma de calor i ser transportada a
les nostres llars per ser utilitzada per a la generació
d’electricitat o per a climatitzar una edificació de
petites o grans dimensions. Aquesta energia que
la Terra transfereix des de les capes més internes
fins les capes més externes és inesgotable a escala
humana, el que confereix la seva qualificació com a
energia renovable.
A diferència d’altres fonts d’energies renovables, la
geotèrmia no té el seu origen en la radiació solar, sinó
en el gradient geotèrmic: temperatura de la Terra que
va des dels 15ºC de la superfície als 4.000ºC que
regeixen al nucli.

FUNCIONAMENT
Uns conductes instal·lats a una profunditat entre 80 i

Biomassa

120m sota terra fan circular un fluid (aigua-glicol) amb la
finalitat de captar l’energia de la Terra que serà aprofitada
per la bomba de calor per a proporcionar calefacció o

Minieòlica

■■

El sistema més eficient i constant

■■

Fins a un 75% d’estalvi respecte a les energies
convencionals

■■

Llarga vida útil respecte altres sistemes

■■

Independència exterior i compatibilitat amb
altres fonts d’energia

■■

Compatible amb sistemes de distribució per sòl
radiant, fancoils i radiadors

■■

Baixos costos de muntatge i manteniment

■■

No es precisa dipòsit d’emmagatzematge ni
xemeneia

■■

Sistema reversible: proporciona calefacció i
climatització

■■

Segur (al no utilitzar gas, gasoil ni cap altra
substància perillosa)

■■

Estètic; nul impacte visual (tots els elements es
troben enterrats o dins l’habitatge)

■■

Accessible: pot obtenir-se i utilitzar-se en
pràcticament qualsevol lloc del món

■■

Energia inesgotable, neta i renovable
Ecològica, econòmica i confortable

climatització a través de fancoils, terra radiant o radiadors.
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PERFORACIÓ VERTICAL

APLICACIONS
En funció del seu contingut de calor es determinaran els usos i aplicacions d’energia geotèrmica:
- Produció d’energia elèctrica
- Aplicacions tèrmiques

Dins l’ús d’aplicacions tèrmiques trobem:
o Habitatges (calefacció, terra radiant, refrigeració d’edificis i producció d’aigua calenta sanitària (ACS))
o Edificis públics (spas, balnearis, piscines...)

En el cas de perforacions verticals, en les quals ens centrem a Domini Ambiental, s’ha de determinar la
profunditat (de 80 a 120m), estudiar els aqüífers i el tipus d’emplenament. Els diàmetres seran entre 110 i
165mm i els pous han d’estar a una distància de les edificacions d’almenys 3m i a 1m d’altres instal·lacions.

Avantatges:

Inconvenients:

- Espai requerit inferior
- Eficiència elevada
- No afecta la variació de la
temperatura interior.
- Menor longitud de canonada

- Costos superiors
- Maquinària i mà d’obra especialitzada
per la instal·lació

o Agricultura (calefacció d’hivernacles, aqüicultura...)
També podriem realitzar perforacions HORITZONTALS (més sencilles, però amb menys
eficiència) o FREÀTIQUES (quan existeix un pou o una font d’aigua subterrània).

o Processos industrials (tractament de calor, aigua calenta, refrigeració...)

				

PERFORACIÓ

Domini Ambiental delega la responsabilitat de les perforacions, la part més crucial de la
geotèrmia, a Catalana de Perforacions SA, una empresa del nostre Grup Aquacenter amb
més de 45 anys d’experiència en la realització de perforacions de tot tipus en l’àmbit nacional.
Compten amb la tecnologia més avançada pel desenvolupament de la seva activitat i un
capital humà molt especialitzat en aquesta tasca. Això fa que l’obra de perforació sigui més
dinàmica i àgil i tingui menors costos d’execució.

C A P TA C I Ó - C A N A L I T Z A C I Ó
Els sistemes de captació geotèrmics poden ser oberts o tancats. En el cas de Domini Ambiental
ens centrem amb els sistemes tancats on el fluid caloportador transcorre en circuit tancat per un
conjunt de tubs de polietilè.

Un cop realitzada la perforació s’introdueixen les sondes geotèrmiques de polietilè (d’una longitut de fins a
120m) per les que circula el fluid caloportador (aigua amb glicol) per tal de bescanviar energia amb la terra.
Feta la instal·lació de la sonda i el seu emplenament, es pot pavimentar o construir a sobre com si mai
hagués estat allà, de manera que no existeixen elements a la vista.

Profunditat
A l’hora d’establir-la s’han de tenir en compte tres aspectes:
- Temperatura (per tal d’establir la longitud de la canonada, ja que una menor temperatura implica una
millor transferència de la calor)
- Conductivitat (capacitat que té el terreny per a dissipar el calor per conducció)
- Difusivitat (representa la velocitat amb què la temperatura pot augmentar)

Quantitat			
El nombre de pous a realitzar
vindrà determinat per la
potència de la bomba de
calor a instal·lar i la qualitat
del terreny.
Normalment es pot obtenir
entre 40 i 60 W per metre
de perforació.

Diàmetre
La selecció del diàmetre
del pou depèn del disseny
del captador vertical i de
les condicions específiques
del terreny. Com més petit
és el diàmetre, millor és la
transferència del calor.

CAPTADORS VERTICALS
Els captadors verticals és el sistema més àmpliament utilitzat en geotèrmia. Poden cobrir tot el rang de
potències tant per a calefacció com per a refrigeració i necessiten poc espai. A més, es poden utilitzar en
pràcticament tots els tipus de sòl.
Per a potencies superiors es poden crear els anomenats “camps de captadors” o “camps de sondes
geotèrmiques verticals” que són una combinació de varis captadors verticals.

Captador en U simple
Consta de dues canonades unides per la part inferior per un racor en forma de U.
El captador en U, per tant, sempre té una canonada d’anada o subministrament i
una altra de tornada o retorn.

Captador en U doble
Consta de quatre canonades unides per la part inferior per parells de racors en
forma de U. Per tant, disposa de dues canonades de subministrament i unes altres
dues de tornada.

I N T E R C A N V I (BOMBA DE CALOR)
Posteriorment totes les sondes abans esmentades es condueixen a un col·lector general on es realitzarà
l’intercanvi amb l’habitatge mitjançant la bomba de calor geotèrmica.

La bomba de calor és un dels elements més importants de la instal·lació geotèrmica.
Aquesta conté un compressor al seu interior, que mitjançant cicles de compressió i expansió
transmet energia d’una font a baixa temperatura a un consumidor d’alta temperatura. El
compressor, mitjançant energia elèctrica, eleva la temperatura als 35ºC-40ºC necessaris
per a climatitzar.
Així doncs, el funcionament cíclic de l’interior de la bomba de calor consta de quatre
components: l’evaporador, el compressor, el condensador i la vàlvula d’expansió.

Tipologia
GAMMA DOMÈSTICA
a) ecoGEO B – Basic: Es caracteritza pel seu reduït tamany i és apropiada quan
la bomba ha d’anar ubicada a una estància amb baix sostre. El dipòsit d’ACS, però, no
es troba integrat, per tant si es vol produir aigua calenta sanitària és necessària la seva
connexió a un dipòsit extern.

Prestacions

Dimensions

3-12 kW / 5-22 kW

1060 x 600 x 710 (Al. x An. x Pr.)

Temperatura màxima ACS (sense recolzament) = 58ºC

Pes en buit = 185 - 193 kg

Temperatura màxima ACS (amb recolzament) = 70ºC

A Domini Ambiental som distribuïdors oficials a Catalunya de les bombes geotèrmiques Ecoforest, i
oferim les màximes prestacions al millor preu, garantia contractual, servei tècnic i postvenda. Aquestes
tenen una eficiència fins a 5 vegades superior a la dels sistemes de calefacció i producció d’ACS tradicionals
basats en combustibles fòssils o en energia elèctrica.

Característiques
Tecnologia Inverter: la capacitat dels compressors s’adapta en tot moment a les necessitats de
calor de la instal·lació, proporcionant un ampli
rang de potències

Alta eficiència
Instal·lació simple, compacta i econòmica

A+++

b) ecoGEO C – Compact: A diferència de la ecoGEO B, aquesta Compact està
equipada amb un dipòsit d’aigua calenta sanitària de 170 litres integrats a la pròpia
bomba, sense necessitat d’un tipus d’instal·lació addicional.

Prestacions

Dimensions

3-12 kW / 5-22 kW

1800 x 600 x 710 (Al. x An. x Pr.)

Temperatura màxima ACS (sense recolzament) = 58ºC

Pes en buit = 246 - 254 kg

Temperatura màxima ACS (amb recolzament) = 70ºC
A+++

Possibilitat de funcionament en cascada: gestió
de fins a 3 bombes de calor col·locades en paral·lel
(6 en el cas de la gamma industrial)

Tecnologia HTR que permet la producció simultània de climatització/refrigeració i ACS

Mínim manteniment
Llarga vida útil

Ni flames ni fums
Seguretat en l’habitatge

Reducció d’emissions de CO2

Control temperatura: possibilitat de canvi hivern/

Nul impacte visual

estiu manual o automàtic

Instal·lació dins la llar o oculta.

Gestió integral de tota la instal·lació des de
la centraleta
Configuració intuitiva

Reducció soroll
Valors entre 35 a 46 dB

GAMMA INDUSTRIAL
a) ecoGEO HP - Alta Potència: És la solució perfecta per a totes aquelles
instal·lacions amb una gran demanda energètica, tant del sector residencial i de
serveis com el sector industrial i agrícola.
A més té la possibilitat de produir simultàniament fred i calor.

Prestacions

Dimensions

12-40 kW / 15-70 kW / 25 - 100 kW

1000 x 950 x 900 (Al. x An. x Pr.)

Control de fins a 6 temperatures diferents amb esquema
en cascada (un acumulador per bomba de calor)

Pes en buit = 280 - 350 kg

A+++

SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ

DIPÒSITS

Trobem varis sistemes de distribució, que poden ser únics o combinar-se entre si.

Els dipòsits d’inèrcia i/o d’ACS s’encarreguen d’emmagatzemar l’energia produïda per la
bomba de calor.
Aquests dipòsits es col·loquen opcionalment a la sala de màquines, juntament amb les
bombes de calor. Tots ells estàn especialment aïllats tèrmicament amb espuma rígida de
poliuterà injectat, lliure de HCFC i acabat exterior en PVC semirrígid.

TERRA RADIANT
És un sistema hidràulic amb temperatura màxima de funcionament de 45ºC.
Concretament, es tracta d’una xarxa de canonades instal·lades sota el terra
de l’habitatge per on fem circular aigua calenta; la capa de ciment absorbeix
l’energia tèrmica i la cedeix al paviment. A partir dels termòstats, digitals o
analògics, podem controlar la temperatura de cada habitació.

Tipologia
a) Dipòsit d’inèrcia ecoGEO T-B: Dipòsit d’inèrcia per aigua calenta de circuit
primari fabricat en acer al carbó. De 20 a 2000 litres. El seu petit volum és suficient per
proporcionar un fucionament adequat en aquelles instal·lacions que ho necessitin.
Capacitat (l)

Altura (mm)

Diàmetre (mm)

Pes (kg)

80

730

520

26

100

952

520

33

200

1502

520

42

300

1866

560

55

500

1904

670

72

750

1815

930

124

1000

2055

930

134

2000

2361

1280

222

b) Dipòsit ACS ecoGEO T-DW: Dipòsit per a producció i acumulació
d’aigua calenta sanitària, amb intercanviador serpentí o espiral corrugat que augmenta la
superfície de contacte i millora la transmissió de calor. Fabricat en acer inoxidable AISI 316
i amb capacitat de 200 a 1000 litres.
Capacitat (l)

Altura (mm)

Diàmetre (mm)

Pes (kg)

200

1502

520

45

300

1866

560

64

500

1904

670

78

750

1815

930

126

1000

2055

930

136

c) Dipòsit ecoCOMBI: Dipòsit compacte combinat. Inclou un dipòsit
d’ACS de 200 litres i un dipòsit d’inèrcia de 50 litres. D’aquesta manera s’integren les
característiques d’ambdós dipòsits d’una forma extremadament compacta.

Avantatges: - Tubs resistents a la pressió i a la temperatura, i flexibles per evitar les fissures.
-

Funciona tant per proporcionar fred com calor.
Distribució uniforme, al tractar-se d’un tipus de sistema de climatització per radiació.
Elimina molèsties com les corrents d’aire (reduint la pols), l’estratificació i la sequedat.
Estalvi energètic notable, al treballar amb temperatures d’impulsió més moderades.
Nul impacte visual (no hi ha cap part visible).

FANCOILS
Es tracten d’equips aigua-aire, a diferència dels splits que són aire-aire.
Un sol dispositiu està constituït per un intercanviador de calor/fred o
bateria, un ventilador i un filtre. També tenen un sistema de regulació propi
(generalment un termòstat).

Avantatges: - Poden treballar o bé refrescant o bé escalfant l’ambient.
- Regulació de temperatura en tot moment.
- Sense humitat ni soroll.
- Instal·lació a la paret, al sostre, al terra i/o encastats (requereixen poc espai)

RADIADORS
Aquest sistema treballa a diferents temperatures d’aigua. Es connecten a
la xarxa hidràulica de l’habitatge, produint-se un intercanvi d’energia entre
el circuit de calefacció i l’aire de l’habitació mitjançant un intercanviador de
calor. Disposen d’un motor de baix consum i regulació electrònica digital.

Avantatges: - El seu rendiment global és més baix ja que treballa a més alta temperatura.
Altura (mm)

Diàmetre (mm)

Pes (kg)

1850

520

85

- Garanteix, amb un sol equip, el màxim nivell de confort qualsevol estació de l’any.
- Solen tenir un disseny estètic atractiu i compacte. Permeten la integració en qualsevol
ambient interior.

SERVEI TÈCNIC
Disposem de servei tècnic propi per a la posada en marxa i control de la instal·lació durant
la seva vida útil. A més a més, des de Domini Ambiental realitzem estudis basats en les
necessitats dels nostres clients i les possibilitats energètiques i pressupostàries de les
quals es disposen. Treballem conjuntament amb el client i amb contacte directe amb els
fabricants per tal d’establir les millors solucions i tecnologies que s’avinguin amb els seus
objectius.
Posi’s en contacte amb nosaltres i estudiarem les millor opcions per assolir la màxima
eficiència energètica, el màxim estalvi econòmic de funcionament i la major

reducció d’impacte mediambiental.

INVERSIÓ
La inversió inicial en energia geotèrmica no és gaire més alta que la de les fonts d’energia
tradicionals, en canvi sí que marca una gran diferència amb la despesa energètica anual i
amb el cost de manteniment respecte a sistemes convencionals. De totes maneres, també
dependrà dels equips que integrin la instal·lació i la quantitat de pous requerits.
És important un correcte dimensionament de les instal·lacions geotèrmiques, ja que serà
fonamental per a proporcionar l’energia necessària en la instal·lació. Un sobredimensionament
de la instal·lació produirà que no s’amortitzi la inversió en un període raonable.
En resum, la rendibilitat de la inversió es pot estimar coneixent els costos inicials, els de
funcionament i els de manteniment.

LEGALITZACIÓ
El procediment per l’atorgament de les autoritzacions administratives per a la
construcció, modificació, explotació, transmissió i acabament d’instal·lacions
de producció, transport i distribució d’energia elèctrica està reglamentat pel
Real Decret 1955/2000.
Per a tots els sistemes de captadors verticals i perforacions poden ser
necessàries aprovacions específiques conforme a les normatives locals. A més
de les regulacions locals, es recomana seguir com a referència les normes VDI
4640 específiques de geotèrmia.
Finalment, cal destacar que el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme d’acord
amb el pla 20/20/20 europeu ofereix a través de l’IDAE unes ajudes amb
la finalitat d’incentivar i promoure la realització d’actuacions de reforma que
afavoreixin l’estalvi energètic, la millora energètica, l’aprofitament de les
energies renovables i la reducció d’emissions de diòxid de carboni. Aquestes
ajudes inclouen les instal·lacions geotèrmiques amb una ajuda base del 30%.
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