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7. ANNEXES 

 

ANNEX I –TEST DE RESPOSTA TÈRMICA I ANÀLISI DE DADES 

 

El Test de Resposta Tèrmica, TRT, és el punt de partida per qualsevol anàlisi detallat de les 

característiques tèrmiques del subsòl, per a posteriori realitzar el càlcul de la potència 

energètica que es pot obtindre del mateix. 

Tal i com està indicant en el punt 2.1.3. de la Memòria, en obres de relativa importància, i a 

aquelles on la geotèrmia sigui la font principal d’aportació d’energia frigorífica i calorífica, 

caldrà realitzar un TRT previ al inici de les obres. Amb les dades reals es possible realitzar 

un disseny de la instal·lació i de les seves fonts d’energia, però unes hipòtesis de partida 

incorrectes podria implicar el disseny incorrecte de la climatització i dels equips 

complementaris d’aportació de calor o fred, amb les conseqüències econòmiques i de 

construcció que implicaria modificar el sistema d’aportació de calor o fred d’una obra 

finalitzada. 

En les obres on la energia geotèrmica es considera una aportació extraordinària o 

suplementària de les fonts convencionals, aquest TRT no serà necessari realitzar-lo, serà 

suficient amb els anàlisis teòrics de conductivitat del terreny. 

Per a realitzar el TRT és necessari la construcció de un primer pou de geotèrmia, amb les 

mateixes característiques, diàmetres, fondàries, material de la sonda i reblert  que els que es 

pretenen executar a posteriori. Aquest fet implica una sèrie de permisos, gestions i despeses 

econòmiques importants que caldrà considerar dintre del cost de redacció del projecte 

d’execució o dintre de les partides preliminars a realitzar abans del començament de les 

obres de construcció. 

Un cop executat el pou es podrà realitzat el TRT, un laboratori mòbil es desplaçarà a obra 

per fer l’assaig de caracterització. 

A l’assaig de caracterització es fa funcionar el sondeig en un temps determinat, de forma 

similar a com treballaria e règim d’operacions habituals de l’edifici. El mètode que es fa 

servir actualment es va desenvolupar a Suècia i a EEUU en els anys 90, i proporciona el 

valor real de conductivitat tèrmica de tota la perforació considerant paràmetres molt 

importants, com ara la presència d’aigua subterrània i la conductivitat del propi material de 

reblert de les perforacions.  

La difussivitat tèrmica és un paràmetre que també s’obté del TRT i que caracteritza la 

velocitat de propagació de una ona tèrmica en un material i depèn de la capacitat del 



                                    Procés d’Execució dels Elements Soterrats en Instal·lacions Geotèrmiques 

  Òscar Sotos García 

132 

material de transmetre el calor i de les seva capacitat per acumular-ho. Valors elevats de 

difussivitat tèrmica indiquen materials aptes per transmetre energia tèrmica per conducció, i 

pel contrari, valors baixos indiquen materials acumuladors de la pròpia energia. L’aigua te un 

valor molt baix en comparació amb els sòls, per lo tant resulta que el sòl resulta un bon 

conductor tèrmic i l’aigua no. 

Per fer l’assaig cal injectar aigua freda per a simular el funcionament en format extracció de 

calor, com a la temporada de tardor - hivern, i posteriorment injectar aigua calenta per a 

simular el funcionament en format injecció de calor, similar a primavera – estiu. 

Abans de realitzar la prova pilot, cal conèixer les característiques fitocenològiques de la zona 

d’estudi a nivell regional i a nivell local, mitjançat la informació que puguin facilitar estudis 

geològics de la zona, amb aquestes dades es pot obtenir una primera aproximació del tipus 

de estrats i possibles aqüífers.  

 
 

Materials Conductivitat Tèrmica 

a 20ºC 

W/mºK 

Densitat a 20ºC 

Kg/m3 

Difussivitat Tèrmica a 

20ºC 

m2/dia 

Aire 0,025 1,290 1,674 

Aigua 0,600 1.000 0,012 

Gel 2,200   

Sorra molt seca 0,150 a 0,250   

Sorra seca 0,350 1.600 0,024 

Sorra humida 1,440 a 2,700 2.100 0,088 

Llims 0,520   

Llims saturats 0,960   

Argiles seques 0,150 a 1,800   

Argiles Saturades 0,600 a 2,500   

Roca 2.000 a 7.000   

 

Quadre 6:  Valors de coeficient de conductivitat i difussivitat tèrmica d’alguns sòls, segons Paud D. en la 
publicació Geothermal energy and heat storage del 2002 

 

És important poder realitzar el pou pilot a la seva posició final, per poder aprofitar 

posteriorment, aquest estarà senyalitzat i protegit durant l’obra per evitar danys en el mateix, 
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ha de ser representatiu del terreny, per això haurà d’estar situat en una posició central, i en 

el moment de la prova serà fàcilment accessible amb vehicles i remolcs, aquest fet però no 

sempre és possible, donat que al terreny hi ha edificacions existents o instal·lacions que cal 

desviar abans del inici de les obres. 

Per a l’execució del primer pou segurament es farà servir una màquina de roto percussió 

amb aire comprimit i martell de vídia de 120 o 150mm de diàmetre extern. Com equip 

auxiliar portarà un compressor de 5.000 a 6.000 m3/h i 26 kg/cm2 de pressió.  

A mida que es va avançant amb la perforació, s’enretirarà una mostra de terra cada 2 mts de 

perforació i cada vegada que aparentment canviïn les propietats del sòl. Igualment caldrà 

anotar la cota de cada nivell freàtic travessat, la presència de roques, així com els temps en 

travessar cada capa i el tipus de eina del martell utilitzada.   

Amb la perforació a la cota desitjada, caldrà introduir la sonda prevista mitjançant elements 

auxiliars, com ara una petita grua que porten incorporades alguns equips de perforació o un 

camió grua. El tipus de sonda, diàmetre, gruix, material i pressió serà la indicada a l’avanç 

projecte.  

Amb la introducció de la sonda es podrà comprovar realment la cota de perforació real, 

donat que es poden produir enfonsaments interiors del pou reduint la fondària real del 

mateix. 

Posteriorment es realitzarà una prova de pressió de la sonda, per comprovar que en el 

procés de col·locació a l’interior del pou no ha estat afectada. 

Desprès de comprovar la cota exacta de la base del pou i la pressió de la sonda serà 

necessari omplir l’espai entre la perforació i la sonda amb una lletada líquida de material 

conductiu, a base de sorres silícies i bentonites naturals. El reblert es realitza de baix cap a 

dalt, per evitar l’existència de bosses d’aire. La diferència  de volum entre la quantitat teòrica 

i real de lletada utilitzada serà un valor indicatiu de les cavitats formades en el subsòl per la 

realització de la perforació, així com de la lletada que es perd per efectes de les escorrenties 

d’aigua. 

Un cop enretirat l’equip de perforació i els seus mitjans auxiliars, i esperar un mínim de 72 

hores, caldrà procedir a la realització de l’assaig de resposta tèrmica amb les dues 

modalitats, fred i calor. 

Per realitzar l’assaig de resposta tèrmica serà necessari instal·lar al costat del pou un petit 

laboratori totalment automatitzat, vehicle o remolc de 4x2,50 mts, on estan instal·lada una 

bomba de calor reversible, un dipòsit d’aigua amb un tanc purgador,una vàlvula de tres vies 
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per regular la temperatura de l’aigua, un mesurador de fluix, sondes de temperatura del sòl, 

de l’ambient i de l’entrada i sortida de l’aigua. 

El laboratori mòbil permet obtenir dades permanents sobre la temperatura d’entrada i sortida 

del bucle tancat durant un mínim de 48 hores però 72 hores recomanable per a cada procés. 

 
Fotografia 70: Laboratori mòbil de un equip de la Universitat Politècnica de València 

 
El sistema té dos cicles de flux d’aigua:   
 

 
Dibuix 41 

 

El circuit primari, conté l’ intercanviador de calor soterrat, la vàlvula reguladora i la bomba de 

circulació primària. 

El circuit secundari, conté la bomba de calor, el dipòsit d’emmagatzematge, la vàlvula 

reguladora i bomba de circulació secundària. 
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El cicle primari s’encarrega de mantenir un subministrament de potència constant en el 

subsòl, mantenint una diferència constant de temperatura entre la entrada i sortida del pou. 

Per poder mantenir aquesta diferència constat de temperatura, el circuit secundari 

subministra l’aigua, escalfada o refredada per la bomba de calor, al circuit primari per la 

vàlvula reguladora. Aquesta regulació es realitza de forma automàtica, gràcies a les sondes 

de temperatura  i el panell de control que actua sobre la vàlvula de tres vies per augmentar o 

disminuir la contribució de l’aigua procedent del circuit secundari. 

 A l’assaig d’extracció de calor, situació d’hivern, proporciona la potència mitja extreta del 

subsòl en W, considerant un cabal de circulació d’aigua per les canonades del pou tal que 

es treballi amb règim turbulent, que afavoreix un bon intercanvi tèrmic entre les canonades i 

el subsòl. Per aconseguir un treball amb règim turbulent, la bomba de circulació ha de ser de 

velocitat variable, per poder regular el cabal en funció de les necessitats de cada estudi. 

Quan un fluït circula en règim per una canonada en règim laminar o turbulent. La diferència 

entre els dos règims es troba en el comportament de les partícules fluides, que a la vegada 

depenen del balanç entre les forces de inèrcia i les forces viscoses o de fregament, figura 

02. 

 

Dibuix 42 

En un règim laminar les partícules de líquid es mouen sempre a lo llarg de trajectòries 

uniformes, en capes o làmines, amb el mateix sentit, direcció i magnitud. A les canonades 

de secció circular les capes de igual velocitat es disposen de forma concèntrica al costat de 

les parets de la canonada i la velocitat màxima al centre. Es habitual a petites velocitats, en 

canonades de diàmetre petit i amb fluids molt viscosos, olis. 

En un règim turbulent les partícules es mouen en trajectòries erràtiques, desordenades, amb 

formació de remolins. Quan augmenta la velocitat del flux la tendència al desordre creix. Cap 

capa del fluid avança més ràpid que les demés.  
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Amb les dades obtingudes, es realitzaran diferents gràfiques de forma que es puguin 

interpretar resultats i calcular els paràmetres necessaris per a la determinació de la potència 

que es pot arribar a extreure del subsòl. 

La gràfica 1 indica la potencia extreta o injectada del subsòl durant les hores del durada de 

l’assaig.  

 

 
Gràfica 1 : Potència extreta del sòl 

 
La gràfica 2 fa referència a la evolució de les temperatures d’entrada i sortida del bucle 

durant el temps de l’assaig i la temperatura mitja. 
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Gràfica 2 : Evolució de temperatura durant l’assaig d’extracció 

La gràfica 3 s’obté amb les dades de la evolució de temperatura del fluid d’entrada i sortida 

del col·lector en funció del temps. L’eix d’abscisses serà el temps, en escala logarítmica, i 

l’eix d’ordenades serà la mitja de la temperatura del fluid. La pendent de la gràfica 

representa coeficient de regressió, dada necessària per al càlcul de la conductivitat. 

 

Gràfica 3 : Coeficient de Regressió 
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La gràfica 4 proporciona l’estabilització de la conductivitat tèrmica del subsòl, com la  funció 

resultant de l’acumulació de punts. 

 

Gràfica 4 : Conductivitat 

Per al càlcul de la conductivitat tèrmica efectiva del terreny es pot considerar la fórmula 

següent: 

4 ∗ ∗ ∗
 

On: 

Q és la potència injectada en el terreny durant el TRT, segons gràfica 1. 

H és la longitud de la perforació. 

k és la pendent de la recta segons gràfica 3. 

 

La fórmula anterior és una simplificació de la fórmula bàsica de 1948 de Ingersoll & Plass. 
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Q és la emissió de calor de la sonda, negativa si és calor 

k és la conductivitat tèrmica dels sòl 

rés la densitat del sòl 

c és el calor específic del sòl 

t és el temps des de el inici de la emissió/admissió de calor 

 

Amb el valor real de conductivitat del terreny, λ, caldrà comparar-ho amb l’estimació de 

l’avanç projecte, per determinar si cal augmentar o es poden disminuir els metres lineals de 

perforació en el terreny, en funció de la potència a extreure o injectar, fent servir les fórmules 

de càlcul anteriors. 

Serà important fixar un número i fondària de pou, per poder realitzar el disseny de la 

instal·lació, definir la posició dels pous en el terreny, estudiar el traçat de canonades, 

ubicació de registres i sala equips. 
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ANNEX II – TIPOLOGIA EQUIPS DE PERFORACIÓ 
 

Els treballs de perforació són els que presenten més dificultat en l’execució de la instal·lació 

de geotèrmia soterrada, i són els equips de perforació per la seva especialització els que 

resulten més difícils de trobar habitualment. 

En l’actualitat gran número de empreses disposen de 1 o 2 perforadores, el qual és suficient 

per petites obres, on realitzar 1,2 o 5 pous no implica un temps elevat de treball. Quan el 

número de pous és important i els terminis reduïts, es habitual la subcontractació d’equips 

externs, i si el subsòl és estable, es poden fer servir equips de perforació de pous d’aigua 

que poden arribar igualment a les fondàries requerides, però que no són tan preparats per 

resistir desnonaments, filtracions importants d’aigua i travessar estrats de roca, tot sense 

desmuntar el capçal i les eines de perforació. Aquestes són les propietats d’aquests equips, 

els que el fan especialistes en treballs de perforació per a pous de geotèrmia. 

A continuació es detalla un petit llistat dels fabricants d’equips de perforació de geotèrmia 

que es poden trobar a nivell mundial, dintre dels quals hi ha una gran representació de 

fabricants del nord d’Europa, on la inversió en tecnologia de geotèrmia fa 30 anys que va 

començar: 

Astec Industries Inc (Tennessee, USA) 

Beretta Alfredo Srl.(Itàlia) 

Comacchio Srl. (Itàlia) 

CMB+ (Alemanya) 

Klemm Bohrtechnik (Alemanya) 

Nordmeyer Gmb H&Co (Alemanya) 

Prakla Bohrtechnik GmbH (Alemanya) 

Schramm. West Chester. (USA) 

Soilmec S.p.A. (Itàlia) 

Talleres Segòvia. (Espanya) 

Fabricants a Japó (Ybm Co. Ltd.) i Fabricants a Xina. 
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FABRICANT: ASTEC Industries Inc ( USA ) MODEL:  EearthPro Geothermal 4550/4550X 

DESCRIPCIÓ: Equip de perforació especial per a instal·lacions de Geotèrmia. Possibilitat de instal·lació sobre 
camió o equip independent sobre erugues. 

 

 
 

 
 

Motor: Injecció turbo diesel Caterpillar  de 433kW Consum 23,15l/hora 
Mides i pes sense camió: Long. màx: 10,24mts,  amplada 2,49mts, alçada 3,38mts i pes màx: 27,21Tn 
Perforació: diàmetres: 89-102-114 mm i profunditat màxima 200mts 
Altres: Opció de transport sobre camió i possibilitat de control amb comandament a distància. 
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FABRICANT: Alfredo Beretta Srl ( ITA ) MODEL:  T57 GEO 

DESCRIPCIÓ: Equip de perforació especial per a instal·lacions de Geotèrmia  sobre erugues de mides reduïdes. 

 
 

Motor: Injecció de 107kW  
Mides i pes : Long. màx: 5,35mts,  amplada 1,80mts i pes màx: 9,50Tn 
Perforació: diàmetres: 80-150 mm i profunditat màxima 200mts 
Altres: Incorpora cabestrant de 15kN de capacitat 
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FABRICANT: COMACCHIO Srl ( ITA ) MODEL:  MC455 GT 

DESCRIPCIÓ: Equip de perforació especial per a instal·lacions de Geotèrmia  sobre erugues de mides reduïdes. 

 
 
Motor: Injecció de 115 CV  
Pes :   11,00Tn 
Perforació: diàmetres: 80-150 mm i profunditat màxima 200mts 
Altres: Incorpora cabestrant de 15kN de capacitat, carregador automàtic de varellatge, estabilització per treballar a 
diferents localitzacions, possibilitat de arribar a 300mts de perforació i revestiment automàtic de perforació de fins 
a 122mts. Alguns models incorporen bombes de llots. Altres equips de la marca: MC450, MC450P, MC500, 
MC900P i MC900GT.  
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FABRICANT: CMB+ (ALEMANYA ) MODEL:  KR704 DW 

DESCRIPCIÓ: Equip de perforació especial per a instal·lacions de Geotèrmia  sobre erugues de mides molt 
reduïdes. 

 

 
 
 
 
 
 

Motor: Injecció de 100 KW  
Pes :   4,50Tn 
Perforació: diàmetres: 80-150 mm i profunditat màxima 100mts 
Altres: Equip fàcilment transportable i òptim per a petites instal·lacions.  
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FABRICANT: KLEM Bohrtecnick (ALEMANYA ) MODEL:  KLEM KR 707 I-W 

DESCRIPCIÓ: Equip de perforació especial per a instal·lacions de Geotèrmia  sobre erugues de mides reduïdes. 

 
 

 
Motor: Injecció de 95kW  
Mides i pes : Long. màx: 5,35mts,  amplada 1,80mts i pes màx: 9,50Tn a 16,00Tn 
Perforació: diàmetres: 80-150 mm i profunditat màxima 300mts 

Altres: Opció de incorpora grua, carregador automàtic de varellatge, estabilització per treballar a diferents 
localitzacions, possibilitat de arribar a 300mts de perforació i revestiment automàtic de perforació de fins a 
122mts. Alguns models incorporen bombes de llots amb sortida per a contenidor. Altres equips de la marca son el  
KR 709-2W i el mes gran KR 805-2W.  
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FABRICANT: Nordmeyer Gmb H&Co (ALEMANYA ) MODEL:   

DESCRIPCIÓ: Equip de perforació especial per a instal·lacions de Geotèrmia  sobre camió. 
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FABRICANT: Prakla Bohrtechnnik GmbH (ALEMANYA ) MODEL:  RB8R 

DESCRIPCIÓ: Equip de perforació especial per a instal·lacions de Geotèrmia  sobre erugues de mides reduïdes. 

 

 
 
 
 
 
Motor: Injecció de 94kW  
Mides i pes : Long. màx: 6,20mts,  amplada 2,20mts,  alçada  2,50mts i pes màx: 9,60Tn 
Perforació: diàmetres: 150-300 mm i profunditat màxima 150mts 

Altres: Estabilització per treballar a diferents localitzacions, possibilitat de revestiment  de perforació . Grua per fer 
baixar la sonda fins a cota, varellatge per injecció de reblert de cota inferior a superior. Possibilitat de incorporació 
de compressors de elevades prestacions. Fixació a contenidor per a expulsió de llots. Altres equips de la marca 
son el  RB10.  
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FABRICANT: Schramm. West Chester. USA MODEL:  TG450GT 

DESCRIPCIÓ: Equip de perforació especial per a instal·lacions de Geotèrmia sobre camió. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Motor: Caterpillar Injecció de 432kW  
Mides i pes : Long. màx: 11,51mts,  amplada 2,60mts,  alçada  3,80mts i pes màx: 21,75Tn 
Perforació: diàmetres: 150-419 mm. 

Altres: Estabilització per treballar a diferents localitzacions, possibilitat de revestiment  de perforació . Sistema de 
roscat de varetes de forma automàtica amb capacitat per a 20 beines. Comandament a distància. Opcionalment 
l’equip es pot fabricar sobre erugues. Altres equips: T455i, T455WS, T450MIIA, T450WS i T300M.  
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FABRICANT: Soilmec SpA. Itàlia MODEL:  PSM16GT 

DESCRIPCIÓ: Equip de perforació especial per a instal·lacions de Geotèrmia sobre erugues. 

 

 
 
 
 
Motor: CDEUTZ TCD 2013 L06-2 de 180kW  
Mides i pes : Long. màx: 8,767mts,  amplada 2,30mts,  alçada  2,70mts i pes màxim: 17,00Tn 
Perforació: diàmetre màxim 250mm i fondària de 100 a 250 m. 

Altres: Estabilització per treballar a diferents localitzacions, possibilitat de revestiment  de perforació. Grua 
instal·lada de 500kg de càrrega màxima. 
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FABRICANT: Talleres Segovia. Espanya MODEL:  SEGOQUI07 

DESCRIPCIÓ: Equip de perforació especial per a instal·lacions de Geotèrmia sobre erugues. 

 
 
 
 
Mides i pes : Long. màx: 5,50mts,  amplada 2,10mts i pes màxim: 10,00Tn sense varellatge 
Perforació:    diàmetre màxim 165mm i fondària de 150 m. 

Altres: Possibilitat de perforar en qualsevol inclinació. Estabilització per treballar a diferents localitzacions, 
possibilitat de revestiment  de perforació. Grua instal·lada de 1000kg de càrrega màxima. 
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ANNEX III – SEGUIMENT FOTOGRÀFIC DE L’EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

DE GEOTÈRMA  A L’OBRA DEL NOU HOSPITAL DE MOLLET DEL VALLÈS. 

 
Com a annex del present PFG s’ha considerat interessant incorporar el seguiment fotogràfic 

realitzat en la construcció dels elements soterrats de la instal·lació de Geotèrmia del Nou 

Hospital de Mollet del Vallès.  

El Nou Hospital de Mollet del Vallès es va començar a construir al març del 2007 i va 

finalitzar al juliol del 2010. El seu disseny va seguir criteris arquitectònics sostenibles a la 

vegada que es va integrar la seva volumetria dintre de l’entorn que l’envolta, a tocar del Parc 

dels Pinetons, a les afores del municipi. 

Malgrat que el projecte executiu i la llicència d’obres eren anteriors a la entrada en vigor del 

CTE, es van adoptar totes les mesures d’estalvi i eficiència energètica per aconseguir un 

edifici amb reduïts consums energètics, malgrat les dimensions i les condicions de 

lluminositat i temperatura interior que requereix un Hospital en qualsevol època de l’any. 

L’entrada en funcionament de la Instal·lació de Geotèrmia suposa per al Hospital una 

reducció important del consum elèctric, donat que els climatitzadors, calderes i evaporadors, 

entre d’altres elements, no hi treballen com a font de producció de calor i fred principals, si 

no com suport en els moments de grans demanda energètica, com ara els mesos de gener, 

febrer, juliol i agost. 

Les fotografies adjuntes mostren la evolució de la pròpia obra i com els treballs de 

construcció de la instal·lació de Geotèrmia es relaciona amb la resta dels elements. 

Els treballs de construcció de la instal·lació soterrada van començar el 19 de juliol del 2007 i 

van finalitzar el 17 d’abril del 2008. En aquests mesos va haver-hi 3 fases d’execució 

separades en el temps. 

La primera fase va ser la construcció dels pous i sondes, a continuació amb unes setmanes 

de diferència, la realització del circuit secundari i col·lectors, i finalment, amb un impàs de 

dos mesos, la instal·lació de la xarxa principal. 

La construcció en diferents fases va ser per motius de coordinació de les diferents activitats 

d’obra, com ara la construcció encepats, riostres, sanejament soterrat de recollida d’aigües 

pluvials, fecals i de recuperació, així com les xarxes de terra i escomeses. 
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EQUIPS DE PERFORACIÓ 
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PERFORACIÓ 
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  AFECTACIÓ DE LA PLUJA 

COMUNICACIÓ DE POUS 
PROPERS 
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INTRODUCCIÓ DE LA 
SONDA 
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  MATERIAL I EQUPS DE 
REBLERT INTERIOR 
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XARXA SECUNDARIA 
POU – COL·LECTOR 
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COL·LECTORS 
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INTERIOR COL·LECTOR 

XARXA COL·LECTOR – SALA BOMBES 
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VISTES GENERALS



Procés d’Execució dels Elements Soterrats en Instal·lacions Geotèrmiques 

Òscar Sotos García 

165

 
  

SALA TÈCNICA 



 




