
Resum

Aquesta tesina neix com a resultat de la necessitat d’analitzar els efectes de la
dispersió en el transport de calor en aqǘıfers. A la vegada, Barcelona Regional,
una empresa relacionada amb el desenvolupament urbańıstic de la ciutat, de-
mana a la UPC que estudïı la viabilitat de la implantació d’intercanviadors
tèrmics(GHE) a la Sagrera(Barcelona). Aquest fet ha permès estudiar la im-
portància de la dispersió en la modelització del transport de calor.

Es va establir un paral · lelisme per analitzar el fenòmen en medis porosos.
D’aquesta manera, la injecció de calor pot ser analitzada com una injecció de so-
lut amb les t́ıpiques eines hidrogeològiques desenvolupades al Grup d’Hidrogeologia
(GHS) com TRANSIN-IV.

Primerament, s’ha dut a terme una contextualització hidrogeològica de l’àrea
per a crear un model numèric. Dades geològiques, hidràuliques i tèrmiques han
estat recollides, revisades i analitzades per a caracteritzar l’aqǘıfer.

En segon lloc, s’ha fet una primera aproximació al problema amb la creació
d’uns models locals en planta i vertical per a quantificar l’eficiència d’un sol
pilot tèrmic. Això és útil per a analitzar els efectes regionals de l’aqǘıfer en
una hipotètica implementació. Malgrat ser un sistema atractiu, no ha resultat
ser prou eficient tenint en compte els importants requeriments energètics del
projecte.

El següent pas va ser analitzar la capacitat dels sistemes oberts. Afortunada-
ment, malgrat no ser tan elegants, van complir amb les demandes de potència
del projecte. Un dels principals inconvenients del sistema es el seu potencial
impacte mediambiental. Una gran quantitat de calor és injectada a l’aqǘıfer(es
dissipen diversos Mw) i es causen canvis importants en la piezometria. Ha de
remarcar-se que escalfar l’aigua subterrània representa un impacte a l’aqǘıfer
però encara no s’han declarat greus conseqüències.

Resumint, podem dir que:

1. La dispersió no és un paràmetre crucial en quant a dissipació de calor però
pot alterar significativament la distribució de temperatures de l’aqǘıfer.
Per tant, no ha de ser menyspreada en la modelació de processos de trans-
port de calor.

2. Els sistemes tancats no són una bona solució per a la refrigeració d’edificis
a la ciutat de Barcelona. Baixos fluxes hidràulics, estrats de baixa per-
meabilitat, petites potències d’aqǘıfer i aigua subterrànea no tant freda
són aspectes importants a tenir en compte. Els sistemes oberts, malgrat
representar un cert impacte a l’aqǘıfer, són la millor solució per propòsits
de refrigeració. És important anar amb compte amb els efectes d’intensius
bombaments i injeccions, colmatació dels pous(manteniment) i els costos
d’instal · lació.




