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Els resultats de confort i d'estalvi energètic esperats depèn
directament del correcte dimensionament de la bomba de
calor que necessita aquest tipus d'instal·lació. En efecte,
l'elecció d'un aparell de potència excessivament elevada,
incrementa considerablement el cost de la instal·lació
amb risc que els cicles de funcionament de l'aparell siguin
massa curts i desproporcionin el consum. L'elecció d'un
aparell excessivament petit implicarà no assolir el confort
desitjat o requerirà excessivament l'activació d'un sistema
auxiliar que penalitzarà el consum de la instal ·lació.



Els captadors enterrats verticals es presenten en forma de sonda simple o doble tub en U de polietilè. La implantació
d'aquests pous ha de ser realitzada per un professional de les perforacions tenint en compte les següents precaucions:

- Ubicar els col·lectors o derivacions exteriors dins d'un resguard registrable.

- Verificar que la pressió estàtica a la part baixa de la sonda està dins els valors acceptables pels tubs.

- Separació mínima entre perforacions de 5 a 10 metres en horitzontal.

- La profunditat mínima a partir de la qual no hi ha influència de les condicions exteriors és de entre 10 i 15
metres, cosa que garantirà un rendiment òptim tot l'any.

Potència instal·lada: 356.931W (2 bombes de 195 KW = 390 KW)

Salt tèrmic = 40⁰C = 60⁰C (aigua tubs) - 20⁰C (ambient)

Capacitat del terreny : 50W/m (extracció de calor específica)

Separació òptima entre 5 i 10m

Pou (potència) = 300ml * 50W = 15.000 W

390.000/15.000 = 26 pous de 150m amb doble “U”  DN 32 ø

ESQUEMA CIRCUIT AIGUA





La potència nominal de l'aparell ens la marcarà els sistema de calefacció instal·lat. En aquest cas la potència total
instal·lada en forma de terra radiant és de 382.860W amb salt tèrmic de 40⁰C ( 60⁰C temperatura d'impulsió; 20⁰C
temperatura ambient).

Sondes geotèrmiques

Pou sondes geotèrmiques
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Col.lector terra tèrmic





El dimensionament s'ha de realitzar de forma rigurosa. Un infradimensionament  entranya una degradació de les
prestacions i de la potència de l'aparell al llarg del temps. El dimensionament s'efectua en regim d'hivern en base a la
potència enviada al terreny i en funció de la seva naturalesa. Orientativament per metre lineal la capacitat d'un
terreny amb propietats estandart es de 50 W/m.

En el moment de la perforació pot ser que es trobin unes condicions de terreny diferents a les esperades. En aquest
cas s'haurà de redimensionar el sistema de captació.

 ·

Cabdal  Q = P/Δt =(75 W*12 *0'86)/7 = 2'2 m3/h

On : 7 per terra tèrmic

10 per fan-coils

Amb aquest valor i segons la taula d'AQUATHERM i una velocitat  d'1'5 m/s (perquè no faci soroll) i una temperatura
d'impulsió de 60⁰C extreure el diàmetre.

Aquests  cabdals es van sumant i es troben nous diàmetres de tub.

Per poder trobar el diàmtres s'haurà de passar de m3/h a metres columna d'aigua. Un cop sortim dels col lectors de la sala
de màquines, la canonada més gran és de diàmetre 75. Aquesta pot passar perfectament per sota del cupolex.

Per calcular les bombes de pressió que impulsent aquests tubs s'haurà de tenir en compte la perdua de càrrega pròpia del
tub i la dimensió d'aquest com veiem a l'exemple:

ml*pèrdua de càrrega  = 200 ml * 4'04 = 808ml = 0'8 bar = 8 metres columna d'aigua

Sector terra tèrmic

Col.lector general retorn

Col.lector general impulsió

Col·lector terra tèrmic

Anell terra tèrmic

Segons els càlculs que trobem a la part inferior d'aquesta làmina aquí
tenim la dimensió dels col·lectors de tot l'edifici.

Des d'aquest sortiran els anells indicats, podem veure l'exemple d'un
col·lector amb tots els seus anells (col ·lector 3c) al plànol de l'esquerra.

Aquests col·lectors estan separats per sectors en funció dels usos i
ubicacions del programa que trobem.

Es proposa que el principal sistema d'escalfament i de refrigeració sigui el terra tèrmic. D'aquesta manera s'aconseguirà
una inèrcia tèrmica a l'edifici que tindrà molt importància ja que, sobretot al tallers, es faran servir molt els patis per
treballar. Si el sistema principal fos per aire pràcticament no existiria inèrcia, aleshores cada cop que l'aire interior
marxes s'hauria de tornar a escalfar des de zero tot el recinte. També d'aquesta manera fem treballar la bomba
geotèrmica d'una manera més continua i no es produeixen tants alts i baixos.



La bomba de calor per geotèrmia té capacitat de cobrir el 100% de la demanda tèrmica de l'edifici, ja que les baixes
temperatures exteriors no li fan perdre rendiment. Tot i això és important dimensionar l'aparell el més just possible
per limitar el sobre consum. Per aquest motiu o per limitacions del terreny la màquina geotèrmica pot ser
lleugerament infradimensionada i rebre una aportació d'energia complementaria.

Per un desgast energètic estàndard cal aportar 75W de potència per m2.

6.381 m2*75Wx0'8 = 382.860W = 382'9KW

2 Bombes de calor compacte “Maxa” HWW-A182”604” o equivalent  - 2 unitats X 195 KW

Aquestes es faran treballar en seqüència.

CRITERIS ESPECÍFICS DEL PROJECTE



Amb separació de 20cm en el serpentí, per cada  m2 entren 7 ml de tub, cada anell té 150 ml de tub i cada col·lector
petit pot tenir màxim 12 anells. Per tant: 150ml/7ml= 21'42 m2 per anell

(21'42 m2 /anell)*12= 257'04 m2 per col ·lector

Aquest terra radiant estarà format per una barrera
antivapor que estarà en contacte amb el forjat; una
placa de EPS moldejat amb sistema d'unió transversal i
longitudinal pensat per acollir els tubs mitjançant uns
tetons; el tub de polietilè que realitza el serpentí; i per
últim la capa de morter autonivellant amb additiu
perquè aquest no tingui bosses d'aire. Tots els locals
tindran una banda d'aïllament perimetral per absorbir
les dilatacions de la capa de morter i per absorbir els
possibles ponts tèrmics.

CÀLCULS
Altres aspectes que cal tenir en compte:

- Cal tenir en compte que el fluid que escalfem o refredem, patirà dilatacions o contraccions, per tant s'haurà
d'instal·lar un vas d'expansió que esmorteeixi aquests canvis de volum. El dimensionament del volum del vas
d'expansió dependrà de la pressió de tarada de la vàlvula de seguretat (3 bars), de l'alçada estàtica del circuit (al
punt més alt cal assegurar una pressió mínima d' 1 bar) i del contingut de fluid de la instal ·lació.

- En la mesura del possible és molt recomanable la instal·lació d'un dipòsit d'inèrcia. Aquest dipòsit augmentarà el
volum d'aigua dins de la instal·lació, això provocarà que les engegades de l'aparell siguin més llargues i per tant
els temps de repòs també, tot plegat contribueix a proporcionar una millor eficiència energètica a l'aparell.
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