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SISTEMA DE CLIMATITZACIč

Amb la voluntat de fer m®s present l'aigua en el projecte, aquesta tindr¨ un pes especial
com a element principal del sistema de climatitzaci· de l'edifici, que es basara en
l'intercanvi de temperatura entre el terreny del subsol i l'ambient del carrer, es a dir la
climatitzaci· geot¯rmica, que es el sistema actual amb m®s rendiment per a la
climatitzaci· d'espais. Aquest sistema t® un funcionament a baixa temperatura i dona
molta inercia a la climatitzaci·, de la mateixa manera que ho fa tot l'edifici amb la massa
que t®.

Els rajos del sol escalfen l'escora terrestre, especialment a l'estiu. Com la terra t® una
gran in¯rcia t¯rmica, ®s capa d'emmagatzemar aquesta calor, i mantenir-ho fins i tot
estacionalment. En el subs¸l, a partir d'uns 5 metres de profunditat, els materials
geol¸gics romanen a una temperatura pr¨cticament constant durant tot l'any.

Un sistema geot¯rmic solar se serveix d'una bomba de calor i un sistema de perforacions
en el s¸l per aprofitar aquesta temperatura temperada. La clau de l'efici¯ncia d'aquestes
bombes de calor est¨ en la difer¯ncia entre la temperatura que es vol aconseguir i la
temperatura a la qual es troba l'element a escalfar. Amb una bomba de calor
convencional aire-aire, a l'estiu pretenem mantenir una temperatura confortable de 25Ü
quan l'aire exterior es troba a 30Ü - 35 ÜC. A l'hivern, es desitja mantenir l'espai a 21 ÜC,
quan l'ambient extern es troba per sota dels 10 ÜC. Passar l'aire d'una a una altra
temperatura nom®s s'aconsegueix a costa d'una despesa d'energia considerable. En el
cas de les bombes de calor geot¯rmiques (GHP en les seves sigles en angl¯s), el
gradient de temperatura que s'ha de superar ®s molt menor. A l'hivern, disposar d'un
material a 15 - 17 graus es pot considerar una font de calor. Al seu torn, aquesta
estabilitat t¯rmica suposa que a l'estiu el subs¸l estigui considerablement m®s fresc que
l'ambient exterior. L'intercanvi de calor amb el subs¸l, doncs, permet proporcionar el
mateix confort per¸ amb unes necessitats d'energia el¯ctrica molt menors que el d'una
bomba de calor convencional.

El COP (Coefficient of Performance) ens permet saber com d'eficient ®s una bomba de
calor. El COP d'una bomba de calor geot¯rmica ®s de 4 a 6, superant al de les bombes
de calor m®s eficients aire-aire, estimat entre 2 i 3. Aix¸ vol dir que per cada unitat
d'energia que usa el sistema, en aquest cas el¯ctrica, s'obtenen 4 o m®s unitats d'energia
en forma de calor o fred. En concret, quan el sistema est¨ escalfant s'ha d'aportar una
quarta part de l'energia calor²fica que s'obt® (rendiment del 400 % ), i quan est¨ refredant
nom®s una cinquena part (rendiment del 500 %).
Pels motius exposats anteriorment, cal destacar que l'efici¯ncia d'una bomba de calor
geot¯rmica no v¨ria amb les condicions meteorol¸giques o estacionals, mentre que en
una convencional el rendiment disminueix en els moments m®s calorosos a l'estiu i en els
m®s freds a l'hivern, just quan m®s necessari ®s el seu ¼s.

Per poder aprofitar la temperatura estable a la qual es troba el subs¸l ®s necessari
realitzar una s¯rie de perforacions en el terreny. Les dimensions d'aquests petits pous
de 10 a 15 cent²metres de di¨metre. A l'interior de cada perforaci· es situen unes
canalitzacions en les quals es d·na l'intercanvi de calor, consistents en un tub,
generalment de polietil¯, ple d'aigua amb anticongelant, per impedir que el fluid solidifiqui
si es donen baixes temperatures en la superf²cie del s¸l. Aquesta f·rmula ®s inn¸cua per
al mitj¨, malgrat que de totes maneres el fluid en ningun moment entra en contacte amb el
s¸l ja que el tub est¨ perfectament segellat. El l²quid circula cont²nuament pel circuit
tancat: descendeix, s'escalfa (o refreda, si ®s estiu) i puja de nou, accionat per una petita
bomba. En aquest punt, el mitj¨ circulant cedeix la seva calor (o fred) al refrigerant
(evaporaci·) i a continuaci· aquest al mig empleat per a la calefacci· (compressi· i
condensaci·) sigui aire o aigua. Seguidament, el fluid torna a descendir pel circuit situat
en les perforacions del terreny per obtenir m®s calor, o cedir-ho si a l'estiu, i aix² de
cont²nuament.

Se sap que el funcionament de l'intercanvi de calor ®s encara millor si la capa de sòl en
la qual es troba la perforació té un contingut elevat d'aigua, ®s a dir, si es troba en
una capa fre¨tica. Per descomptat, no s'afecta de ningun manera el nivell fre¨tic, ja que
no s'utilitza l'aigua del mateix, sin· tan sols la calor o frescor que cont®. Aquest fet ens

afavoreix donat que ens trobem en una ubicaci· amb moltes possibilitats de tenir el nivell
fre¨tic elevat donada la presencia de canals d'aigua.

El sistema de distribuci· al ser mitjanant aigua, la calor del subs¸l es traspassa a un
cabal d'aigua. S'alimentar¨ un sistema de radiadors de baixa temperatura i sòl
radiant, tant per escalfar com per refrigerar els diferents espais. En la refrigeraci·, ®s
interessant l'efecte anomenat de free-cooling, que permetria, refrescar fins a un nivell de
confort elevat sense que la bomba funcion®s, tan sols aprofitant de manera passiva la
frescor que pujaria. Quan la demanda fos major, la bomba es posaria en funcionament.
Ser¨ necessari el tractament de l'aire a l'estiu per deshumectar-ho i evitar condensacions
sobre les superf²cies fredes, aix¸ es realitzar¨ mitjanant un sistema de climatitzadores
que aportaran la refrigeraci· adicional que calgui a m®s del tractament de l'aire interior.
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