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1  Introducció 

La geotèrmia superficial és una energia renovable disponible els 365 dies l’any produïda per 

l’intercanvi de calor amb el terreny en els primers centenars de metres del subsol. És un 

recurs capaç de produir calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària (ACS) de forma 

simultània i es pot implementar en tot tipus d’edificis i equipaments de forma individual o a 

través de xarxes de climatització urbanes de fred i calor (District Heating and Cooling o 

DHC). 

Conèixer el potencial geotèrmic superficial en una zona, permet realitzar una primera 

estimació del nombre i la longitud de les sondes d’intercanvi de calor necessàries per cobrir 

les demandes de climatització (calor i fred) d’un edifici i, per tant, una primera valoració molt 

aproximada del cost d’execució del camp de captació.  

Amb l’objectiu de disposar d’una eina de divulgació sobre els aprofitaments de recursos 

geotèrmics superficials (<200 m), el seu estat d’implementació a Catalunya i una primera  

aproximació al càlcul del potencial geotèrmic de molt baixa temperatura arreu del territori, 

l’any 2021, l’ICGC va publicar el visor Geoíndex - Geotèrmia superficial de molt baixa 

temperatura.  

D’altra banda, l’any 2018 el consorci GeoERA (H2020 ERA-NET Cofund Action) 

(Establishing the European Geological Surveys Research Area to deliver a Geological 

Service for Europe) va aprovar la realització del projecte MUSE (Management Urban 

Shallow geothermal Energy) orientat a geotèrmia superficial i en concret a testejar 

metodologies i avaluar els recursos geotèrmics superficials associats a àrees urbanes i 

periurbanes.  

L’ICGC va formar part del consorci amb setze organitzacions i serveis geològics europeus i  

va desenvolupar el projecte sobre una àrea pilot que inclou els municipis de Girona, Salt i 

Vilablareix, entre d’altres. En aquest document es resumeixen les metodologies de càlcul 

del potencial geotèrmic superficial per sistemes d’intercanvi tancats (Closed Loop Systems – 

CLS) i sistemes d’intercanvi oberts (Open Loop Systems - OLS) aplicades a aquesta zona 

pilot, els resultats obtinguts i quina és la seva aplicabilitat. 

En qualsevol cas, l’estimació del potencial geotèrmic superficial no només depèn de les 

condicions del subsol sinó de la configuració i característiques dels elements de la pròpia 

instal·lació i per tant, no pot i no ha de substituir els estudis de viabilitat i projectes executius 

d’instal·lacions d’intercanvi de calor geotèrmiques a realitzar per les empreses competents 

en aquesta matèria. 

Les capes d’informació corresponents al potencial geotèrmic superficial estimat per l’àmbit 

de Girona, Salt i Vilablareix i 23 capes d’informació més relacionades amb la geologia, 

hidrogeologia i els paràmetres tèrmics del subsol poden visualitzar-se i descarregar-se a 

través del Visor Geoíndex - Projecte GeoERA MUSE.  

https://www.icgc.cat/ca/Administracio-i-empresa/Eines/Visualitzadors-Geoindex/Geoindex-Geotermia-superficial
https://www.icgc.cat/ca/Administracio-i-empresa/Eines/Visualitzadors-Geoindex/Geoindex-Geotermia-superficial
https://geoera.eu/
https://geoera.eu/
https://geoera.eu/
https://geoera.eu/projects/muse3/
https://www.icgc.cat/ca/Innovacio/Projectes-R-D-i/MUSE-GeoERA/Visor-Geoindex-Projecte-GeoERA-MUSE
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2  Càlcul del potencial geotèrmic en CLS 

Un sistema d’intercanvi vertical tancat (Closed Loop System – CLS) o borehole heat 

exchangers (BHEs) és aquell en què el terra actua com a font de calor a l’hivern i com a 

dissipador de calor a l’estiu gràcies a que la seva temperatura a partir de 10-15 m de 

profunditat es manté gairebé constant. La calor es bescanvia amb el terra mitjançant un flux 

de salmorra (principalment aigua o aigua glicolada) que circula a través d’un circuit tancat 

construït amb sondes de polietilè (PE) en forma de U, introduïdes en perforacions verticals 

d'entre 50 i 150 m de longitud.  

Així doncs, per calcular el potencial geotèrmic superficial per aquest tipus de sistemes 

(CLS), és necessari utilitzar una metodologia que fixi diferents condicions de contorn com la 

longitud i diàmetre dels intercanviadors.  

Per calcular el potencial geotèrmic superficial (CLS) en l’àmbit de Girona, Salt i Vilablareix, 

s’ha utilitzat el mètode de càlcul anomenat G.POT (Geothermal POTencial) desenvolupat 

per Casasso, A., and Sethi, R. (2016) del Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del 

Territorio e delle Infrastrutture (DIATI – Politecnico di Torino, Itàlia). 

Amb aquest mètode s’obté el potencial geotèrmic expressat en MWh/any durant el període 

d’hivern, és a dir, la càrrega tèrmica mitjana anual en mode calefacció que pot ser 

intercanviada de manera sostenible amb el terreny, suposant un bescanviador geotèrmic 

de 100 m de longitud en U simple i una resistència tèrmica de 0.15 mKW-1.  

2.1 Conceptualització del sistema considerat pel mètode 

El mètode empíric G.POT es basa en un model simplificat de transferència de calor d'un 

bescanviador (Borehole Heat Exchanger – BHE) en un mitjà purament conductiu (Figura 1).  

 

El mètode es basa en un model matemàtic que reprodueix l'aplicació d'una càrrega tèrmica 

cíclica en un bescanviador de 100 m de longitud i durant una vida útil suposada de la 

instal·lació (per exemple 50 anys) en el qual es calcula la variació en el temps de l’alteració 

tèrmica del fluid caloportador que hi ha a l’interior del bescanviador respecte a la 

temperatura inicial.  

 

El model matemàtic aplicat en diferents escenaris i per un ampli ventall paramètric en un 

nombre molt gran de simulacions, va permetre derivar una relació empírica entre les 

característiques tèrmiques del terreny i el potencial geotèrmic (�̅�𝐵𝐻𝐸) entès com la càrrega 

tèrmica mitjana anual que pot ser intercanviada de manera sostenible per un 

bescanviador de calor.  
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Figura 1: Paràmetres d'entrada per a l'estimació del potencial geotèrmic superficial (Q_BHE) amb el mètode 

G.POT) (font: Politecnico di Torino - Groundwater Engineering Research Group). 

 

El �̅�𝐵𝐻𝐸 es descriu segons l’equació [1]: 

Equació 1: �̅�𝐵𝐻𝐸 =  
𝛼∙(𝑇0−𝑇𝑙𝑖𝑚)∙𝜆∙𝐿∙𝑡′𝑐

𝐺𝑚𝑎𝑥(𝑢′
𝑠,𝑢′

𝑐,𝑡′
𝑐)+4𝜋𝜆⋅𝑅𝑏

 

 

On 𝜆  és la conductivitat tèrmica del subsol expressada en Wm-1K-1, α és un factor de 

conversió de 8 si el �̅�𝐵𝐻𝐸   és expressat en W, o 7.01*10-2 si �̅�𝐵𝐻𝐸 és expressat en MWh/any. 

Rb és la resistència tèrmica del BHE (mKW-1) que pot ser assignat segons valors típics entre 

0.07 i 0.15 mK/W).  

 

Gmax és una funció de tres paràmetres adimensionals segons l’equació [2]:  

 

Equació 2: 

 

 𝐺𝑚𝑎𝑥(𝑢′
𝑠,𝑢

′
𝑐,𝑡

′
𝑐) = −0.619 ⋅ 𝑡′

𝑐 ⋅ 𝑙𝑜𝑔(𝑢′
𝑠) + (0.532 ∙ 𝑡′

𝑐 − 0.962) ∙ 𝑙𝑜𝑔(𝑢′
𝑐) − 0.455 ∙ 𝑡′

𝑐 −

1.619    

 

on els paràmetres 𝑡′𝑐; 𝑢′𝑐; i 𝑢′𝑠, es defineixen segons les equacions [3], [4] i [5]: 

 

Equació 3:   𝑡′𝑐 = 𝑡𝑐/𝑡𝑦                              

Equació 4:   𝑢′𝑐 = 𝜌𝑐 ∙
𝑟𝑏

2

4𝜆𝑡𝑐
                          

Equació 5:   𝑢′𝑠 = 𝜌𝑐 ∙
𝑟𝑏

2

4𝜆𝑡𝑠
                          

 

sent tc la durada de l’època de calefacció o refrigeració en segons (depenent si es calcula el 

potencial per cobrir les necessitats de calor o fred), ty és la durada d’un any, 𝜌𝑐 és la 

https://areeweb.polito.it/ricerca/groundwater/research/geothermal-energy/gpot/
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capacitat tèrmica del subsol (Jm-3K-1) i ts és la vida útil suposada per la instal·lació en 

segons. 

2.2 Paràmetres de càlcul 

El potencial geotèrmic superficial a l’àrea pilot del projecte MUSE corresponent als municipis 

de Girona, Salt i Vilablareix, entre d’altres, s’ha calculat considerant els paràmetres 

següents.  

2.2.1 Variables considerades constants per l’aplicació del mètode G.POT 

A la taula següent es resumeixen les variables i els valors considerats constants pel càlcul 

del potencial geotèrmic superficial per sistemes d’intercanvi vertical tancats (CLS):  

 
Taula 1: Variables considerades constants per l’aplicació del mètode G.POT en el projecte MUSE. 

Variable Símbol Valor Unitats 

Vida útil de la instal·lació ts 50 anys 

Longitud del bescanviador L 100 m 

Nombre de tubs del bescanviador  n 2 unitats 

Radi del bescanviador rb 0,075 m 

Radi dels tubs rp 0,021 m 

Temperatura mínima del fluid caloportador Tlim -2 °C 

Conductivitat tèrmica del segellant  ʎbf 1 Wm-1K-1 

Resistència tèrmica de la perforació Rb 0,15 mKW-1 

 

Respecte a aquestes variables cal tenir en compte que:  

• Com més gran és la vida útil de la instal·lació considerada (ts), lleugerament menor 

és el potencial geotèrmic superficial anual mitjà que s’obté. En aquest sentit doncs, 

aplicar un valor de 50 anys en comptes de 15 o 30, ajuda a minimitzar el risc de 

subestimar una primera aproximació de les dimensions del camp de captació.  

• Els valors del radi del bescanviador (rb ) i el radi dels tubs (rp ) es corresponen amb 

els dels intercanviadors implementats a la xarxa primària d’estacions geotèrmiques 

de l’àrea pilot del projecte MUSE (XEGCat – Girona, Salt i Vilablareix). 

• La conductivitat tèrmica del segellant ha estat calibrada de manera que el valor de la 

resistència tèrmica de la perforació (Rb) obtingut de l’aplicació de les equacions [6] i 

[7] s’ajusti al valor màxim obtingut en els assajos de resposta tèrmica (Thermal 

Response Test – TRT) realitzats en 5 punts de la XEGCat – Girona, Salt i 

Vilablareix. 

Equació 6:     Rb=
1

2𝜋𝜆𝑏𝑓
· 𝑙𝑜𝑔 (

𝑟𝑏

𝑟𝑝,𝑒𝑞
) 

Equació 7:     𝑟𝑝,𝑒𝑞 = √𝑛 ⋅ 𝑟𝑝  

 

https://www.icgc.cat/ca/Aplicacions/Visors/Xarxa-d-estacions-geotermiques-de-Catalunya-XEGCat/XEGCat-de-Girona-Salt-i-Vilablareix-2019-2020
https://www.icgc.cat/ca/Aplicacions/Visors/Xarxa-d-estacions-geotermiques-de-Catalunya-XEGCat/XEGCat-de-Girona-Salt-i-Vilablareix-2019-2020
https://www.icgc.cat/ca/Aplicacions/Visors/Xarxa-d-estacions-geotermiques-de-Catalunya-XEGCat/XEGCat-de-Girona-Salt-i-Vilablareix-2019-2020
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sent 𝑛 el nombre de tubs i 𝑟𝑝 el radi dels tubs. 

2.2.2 Variables distribuïdes espacialment per l’aplicació del mètode G.POT 

A la taula i figura següents (Figura 2) es resumeixen les variables que varien en funció de la 

localització considerada en el càlcul del potencial geotèrmic superficial per sistemes 

d’intercanvi vertical tancats (CLS):  

 

Taula 2: Variables distribuïdes espacialment considerades en l’aplicació del mètode G.POT en el projecte 

MUSE. 

Variable Símbol Valor Unitats 

Durada del període de calefacció tc variable dies 

Temperatura del terreny no pertorbada a 50 m T0 variable °C 

Conductivitat tèrmica equivalent ʎ variable Wm-1K-1 

Capacitat tèrmica volumètrica equivalent ρc variable MJm-3K-1 

 

 
Figura 2: Capes d’informació corresponents a: a) la durada del període de calefacció, b) la temperatura del 

terreny no pertorbada a 50 m de profunditat, c) la conductivitat tèrmica equivalent del subsol i d) la capacitat 

tèrmica volumètrica equivalent del subsol. 

2.2.2.1. La durada de l’època de calefacció (tc) 

La durada de l’època de calefacció (tc) es defineix com la mitjana del nombre total de dies 

en un any en què la temperatura mitjana diària exterior està per sota d'un valor llindar. En 

funció de quina sigui aquesta temperatura llindar (habitualment entre 15ºC i 18ºC) la tc 
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variarà per una mateixa localització, de manera que per una temperatura llindar més baixa, 

la tc serà inferior, el potencial geotèrmic decreixerà i per tant, el nombre de bescanviadors 

necessaris per aconseguir una mateixa quantitat d’energia incrementarà.  

Així doncs, aquest paràmetre està directament relacionat amb la idoneïtat, el disseny i 

l'estimació de la viabilitat econòmica d'una instal·lació geotèrmica superficial.  

Per calcular tc, s'han generat mapes de temperatures de l'aire a escala horària mitjançant un 

esquema d'interpolació espacial basat en regressió lineal múltiple (MLR) i les correccions 

d’anomalies (Arnó, G., 2019).  

Els resultats obtinguts a l’àmbit de Girona, Salt i Vilablareix mostren que la tc, per una 

temperatura llindar considerada de 15ºC, varia entre 160 i 175 dies. El mínim es localitza a 

l’entorn del nucli urbà de la ciutat de Girona mentre que els valors màxims es localitzen als 

límits de l’àmbit d’estudi, coincidint amb les cotes de terreny més elevades.  

2.2.2.2. Temperatura no pertorbada del terreny (T0) 

Les dades de temperatura recollides en els punts de control de la XEGCat – Girona, Salt i 

Vilablareix, han permès establir que la distribució de temperatura del subsol mesurada a 50 

metres és assimilable a la temperatura del terreny no pertorbada (T0), ja que a aquesta 

profunditat no s’enregistren les oscil·lacions tèrmiques diàries ni estacionals i la temperatura 

es manté constant al llarg de l’any.  

Així doncs, ens les càlculs del potencial geotèrmic per sistemes tancats (CLS) la 

temperatura no pertorbada (T0) considerada ha estat la temperatura del subsol mesurada a 

50 metres de profunditat que a l’àmbit d’estudi varia entre 15ºC i 17,5ºC. Els valors màxims 

se situen a l’entorn de l’àmbit urbà del municipi de Girona el que podria indicar l’existència 

d’un possible “efecte illa de calor”.  

L'efecte conegut com a illa de calor urbana (Urban Heat Island- UHI) es refereix a l'efecte 

hivernacle en entorns urbans provocat per l'emissió de gasos i calor residual dels sistemes 

de calefacció i aire condicionat que comporta un deteriorament gradual de l'aire en 

superfície. Al subsol de zones urbanes es dona el mateix efecte d'augment de la 

temperatura essencialment degut a la transferència de calor a través de les infraestructures 

urbanes soterrades (fonamentacions d’edificis, i altres elements), contribuint a l'acumulació 

de una major quantitat de calor. Aquesta anomalia de temperatura que es genera respecte a 

un entorn no antropitzat pot reduir sensiblement la longitud necessària dels bescanviadors 

de calor respecte les necessitats de calor durant la temporada de calefacció i per contra 

augmentar la longitud necessària dels bescanviadors de calor respecte les necessitats de 

fred. 

2.2.2.3. Conductivitat tèrmica equivalent (ʎ) 

La conductivitat tèrmica equivalent del terreny (ʎ), és un dels factors més determinants en el 

càlcul del potencial geotèrmic superficial per CLS. Per la obtenció de la capa de 

conductivitat tèrmica equivalent s’ha assignat valors puntuals d’aquest paràmetre a 

https://www.icgc.cat/ca/Aplicacions/Visors/Xarxa-d-estacions-geotermiques-de-Catalunya-XEGCat/XEGCat-de-Girona-Salt-i-Vilablareix-2019-2020
https://www.icgc.cat/ca/Aplicacions/Visors/Xarxa-d-estacions-geotermiques-de-Catalunya-XEGCat/XEGCat-de-Girona-Salt-i-Vilablareix-2019-2020
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cadascuna de les unitats litològiques diferenciades en els primers 100 metres del subsol del 

model 3D d’aqüífers generat en l’àmbit de Girona, Salt i Vilablareix, de manera que: 

Equació 8: ʎ = ∑ (
ʎ𝒏·b𝒏

𝐵
)

∞

𝑛=1
 

 

sent ʎ𝒏  la conductivitat tèrmica d’una unitat litològica diferenciada al model 3D d’aqüífers, b𝒏 

el gruix vertical d’aquesta unitat litològica i B el gruix total (sumatori de b𝑛). La profunditat de 

100m és la longitud mitjana més habitual dels bescanviadors de calor verticals en els 

sistemes de bomba de calor geotèrmica.  

Els valors assignats de conductivitat tèrmica a cadascuna de les unitats litològiques 

diferenciades provenen de:  

• La calibració amb les dades obtingudes dels assajos de resposta tèrmica (Thermal 

Response Test - TRT) executats en 5 dels punts de la xarxa de control de la XEGCat 

– Girona, Salt i Vilablareix. 

• Per les unitats litològiques no assajades, s’han pres de referència els valors tipus 

proposats per la norma UNE 100715-1:2014 (AENOR, 2014). 

2.2.2.1. Capacitat tèrmica volumètrica equivalent (ρc) 

La capacitat tèrmica volumètrica equivalent (ρc), és un factor que intervé ens els càlculs del 

potencial geotèrmic superficial per CLS tot i que té una influència en els resultats poc 

significativa.  

 

De la mateixa manera que en el cas de la conductivitat tèrmica s’han assignat valors 

puntuals a cadascuna de les unitats litològiques diferenciades en el model 3D d’aqüífers 

generat en l’àmbit de Girona, Salt i Vilablareix ponderant el valor equivalent pel gruix de 

cada unitat respecte el gruix total.  

 

2.3 Resultat 

El potencial geotèrmic superficial per sistemes d’intercanvi de calor verticals tancats CLS 

calculat a partir del mètode G.POT i amb les variables i consideracions anteriorment 

esmentades varia entre 8.5 i 12 MWh/any amb valors màxims situats als voltants dels nuclis 

urbans i periurbans de Girona i Salt. 

 

És important tenir en compte que malgrat aquesta variabilitat en els valors, es tracta de 

potencials elevats que fan que la implementació de sistemes verticals tancats sigui 

potencialment favorable en qualsevol localització dins l’àmbit d’estudi.  

https://www.icgc.cat/ca/Innovacio/Projectes-R-D-i/MUSE-GeoERA/Visor-ICGC-Models-recursos-geologics-3D
https://www.icgc.cat/ca/Aplicacions/Visors/Xarxa-d-estacions-geotermiques-de-Catalunya-XEGCat/XEGCat-de-Girona-Salt-i-Vilablareix-2019-2020
https://www.icgc.cat/ca/Aplicacions/Visors/Xarxa-d-estacions-geotermiques-de-Catalunya-XEGCat/XEGCat-de-Girona-Salt-i-Vilablareix-2019-2020
https://www.icgc.cat/ca/Innovacio/Projectes-R-D-i/MUSE-GeoERA/Visor-ICGC-Models-recursos-geologics-3D
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Figura 3: Distribució del potencial geotèrmic superficial per sistemes d’intercanvi de calor verticals tancats CLS.  

 

2.4 Assumpcions generals del mètode G.POT 

El mètode G.POT es basa en una sèrie de supòsits que cal tenir en compte a l’hora 

d’interpretar-ne els resultats: 

• El terreny és homogeni pel que fa a les seves propietats tèrmiques. 

• El procés de transferència de calor considerat pel mètode és el conductiu. L’advecció 

(per exemple per l’existència d’un flux d’aigua subterrani) i la dispersió de calor són 

processos que no es tenen en compte en el càlcul del potencial, tot i que a la realitat 

poden jugar-hi a favor.  

• G.POT permet calcular el potencial geotèrmic o bé per l’època de calefacció o bé per 

l’època de refrigeració, de manera que el camp de captació estimat en cada cas pot 

ser diferent. Es recomana considerar aquell que cobreixi les necessitats més 

importants (de calor o fred) i per tant assumir l’opció més conservadora. En el cas 

del projecte MUSE, s’ha calculat només per l’època de calefacció, atès que la durada 

de dies per calefacció, en termes generals, és major que la de refrigeració. 

• No considera el possible efecte de superposició de diferents bescanviadors situats 

un al costat de l’altre ni tampoc el balanç tèrmic anual en el terreny entre l’extracció 

de calor durant l’època de calefacció i l’extracció de fred durant l’època de 

refrigeració. És a dir, el mètode negligeix el fet que la recuperació del refredament 

del subsòl després de l’època de calefacció es basa en part en la injecció de calor 
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durant l'època de refrigeració. Per tant, no permet preveure la possible pertorbació a 

llarg termini de la temperatura del subsòl (fet que podria fer disminuir l’eficiència del 

sistema d’intercanvi de calor). 

• El bescanviador de calor considerat en els càlculs és de 100 metres de longitud i 150 

mm de diàmetre. La sonda considerada és de tipus simple en “U” amb una 

resistència tèrmica de 0.15 mK/W. Per qualsevol altra configuració caldrà tenir en 

compte que les estimacions fetes a partir de la capa de potencial geotèrmic 

superficial variaran.  

• No considera l’efecte dissipador del flux d’aigua subterrània en cas que aquest sigui 

significatiu. 

• El patró estacional de la demanda (previst en l’equació empírica d’acord amb el 

model de la figura 1) és fix per tot el mapa i no es pot variar per tenir en compte les 

particularitats d’edificis específics. 

El mètode G.POT és un model teòric per planificació que no té en compte les particularitats 

d’una determinada zona on, degut a la heterogeneïtat del territori, poden existir anomalies i 

per tant desviacions respecte el model teòric suposat. Per la planificació, disseny i 

dimensionament finals de sistemes d’intercanvi de calor mitjançant bomba de calor 

geotèrmica específics, es recomana sempre la realització d’estudis de detall en 

l’emplaçament escollit, la recollida de dades en el seu entorn proper i la realització d’un 

anàlisis tridimensional de les característiques del terreny.  

En el cas concret dels sistemes d’intercanvi de calor de circuit vertical tancat mitjançant 

bomba de calor geotèrmica, es recomana seguir els procediments de la norma UNE 

100715-1 “Diseño, ejecución y seguimiento de una instalación geotèrmica somera. Parte 1: 

Sistemas de circuito cerrado vertical” (AENOR, 2014). 

Amb l’objectiu de millorar les avaluacions preliminars de sistemes d’intercanvi geotèrmic en 

circuits verticals tancats per instal·lacions de calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària 

de fins a 70 kW (tipus A i B d'acord amb la norma UNE-100715-2014) en el territori de 

Catalunya, l’ICGC ha publicat l’aplicació lliure i de codi obert Geo-SIV (v.1.2, 2022). Es 

tracta d’un programari desenvolupat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 

en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) que permet introduir les 

càrregues tèrmiques i la demanda de fred, calor i ACS mitjançant una adaptació del mètode 

bin (RETScreen®, Natural Resources, Canada 2016) per aproximar el disseny del camp de 

captació, entre d’altres funcionalitats avançades. 

 

2.5 Aplicabilitat del potencial geotèrmic - CLS 

2.5.1 Flux de càlcul 

El potencial geotèrmic superficial calculat amb el mètode G.POT i expressat en termes 

d’energia (QBHE - MWh/any) pot ser utilitzat per fer una primera estimació de les dimensions 

del camp de captació (en mode calefacció) segons el següent flux de càlcul: 

https://icgc.cat/ca/Administracio-i-empresa/Serveis/Geotermia/Avaluacio-preliminar-de-sistemes-d-intercanvi-geotermic-en-circuit-vertical-tancat-Geo-SIV
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Pas 1: Fixar els paràmetres d’entrada següents:  

a) La demanda de calor de l’edifici (Heat Energy Demand - EHD) en MWh/any. Aquest 

valor dependrà de la climatologia i les característiques constructives de l’edifici. 

b) El coeficient de rendiment estacional (Seasonal Performance Factor - SPF) entès 

com el valor mitjà del coeficient de rendiment (Coefficient of Performance - COP) 

d’una bomba de calor aigua-aigua (geotèrmica) durant l’època de calefacció. Es 

tracta del quocient entre els kWt tèrmics generats per la bomba de calor en relació 

als kW elèctrics consumits per la bomba. Aquesta dada pot trobar-se en les 

especificacions tècniques de les bombes de calor geotèrmiques comercials, tot i que 

els valors més habituals oscil·len entre 4 i 5. 

Pas 2: Càlcul de l’energia que es preveu extreure del terreny (Energy extracted from the 

ground - EG) tenint en compte el coeficient de rendiment estacional (SPF) segons 

l’expressiósegüent:   

Equació 9:   𝐸𝐺 = 𝐸𝐻𝐷
(𝑆𝑃𝐹−1)

𝑆𝑃𝐹
  

Pas 3: Càlcul del número de bescanviadors de calor (NB100m) amb les característiques 

assumides pel mètode G.POT necessàries per extreure l’EG calculada al pas anterior. 

Equació 10:   𝑁𝐵100𝑚 =
𝐸𝐺

𝑄𝐵𝐻𝐸
 

Coneixent el cost dels elements de la sala tècnica amb la bomba de calor geotèrmica i 

suposant un preu mitjà de construcció de cada bescanviador de calor, pot extreure’s un 

primer valor molt aproximat del cost del sistema de producció de calor en mode calefacció.  

2.5.2 Exemples pràctics 

A continuació en format de taula resum es presenten tres exemples de càlcul en tres 

possibles indrets de l’àmbit de Girona, Salt i Vilablareix, per diferents tipus d’edificacions 

que presenten demandes tèrmiques diferents durant l’època de calefacció:  

Taula 3: Exemples de cassos d’aplicació del mètode G.POT i l’ús del potencial geotèrmic per realitzar 

una primera estimació del número d’intercanviadors del camp de captació.  

Paràmetres càlcul Cas 1 Cas 2 Cas 3 

EHD (MWh/any) 13,4 25 30 

SPF 4 5 4 

Potencial geotèrmic -CLS (MWh/any) 12,3 15,7 9 

EG (MWh/any) 10,7 20,8 24 

NB100m preliminar 1 2 3 

Així per exemple, en el cas 1, per un edifici amb una demanda tèrmica de 13,4 MWh/any, el 

terreny aportaria 10,7 MWh/any. Tenint en compte que el potencial és de 12,3 MWh/any, 

caldria un únic intercanviador de 100 metres de longitud per cobrir la demanda tèrmica 

mitjana de l’edifici.  
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Cal tenir en compte que aquesta primera estimació del nombre de bescanviadors a partir del 

mapa de potencial geotèrmic superficial per calefacció, només té en compte la demanda 

tèrmica total, però no com aquesta es distribueix al llarg del temps i per tant, el nombre 

final i distribució dels bescanviadors incrementarà si la instal·lació preveu cobrir pics de 

demanda superiors durant el període de calefacció.  

 

3  Càlcul del potencial geotèrmic en OLS 

Un sistema d’intercanvi vertical obert (Open Loop System – CLS)  o groundwater heat 

exchangers (GWHEs) és aquell en què la calor s’intercanvia amb un cabal d’aigua extret de 

l’aqüífer (Figura 4). El camp de captació consta d’un o més pous de bombament d’aigua 

subterrània que un cop transportada es fa circular a través d’una bomba de calor geotèrmica 

(BCG) per bescanviar-ne el calor mitjançant un intercanviador de plaques. L’aigua és 

retornada a l’aqüífer a través d’un o més pous d’injecció. La diferència de temperatura (o 

salt tèrmic) que es genera en l’aigua un cop el calor ha estat intercanviat és variable però 

habitualment es troba entre els 2 i els 8ºC.  

 

Per evitar que aquest tipus d’instal·lacions provoquin un impacte tèrmic sobre els cossos 

d’aigua subterrània i els seus ecosistemes associats, a Catalunya l’Agència Catalana de 

l’Aigua estableix que a Catalunya, el valor màxim admissible del salt tèrmic generat és 6ºC. 

 

 
Figura 4: Esquema representatiu del camp de captació d’un sistema d’intercanvi vertical obert (Open Loop 

System – OLS). Font: Physics 212, Geothermal Energy. 

 
A l’àmbit de treball del projecte GeoERA MUSE, s’han identificat tres aqüífers amb potencial 

geotèrmic superficial per sistemes OLS (Figura 5):  

 

http://ffden-2.phys.uaf.edu/212_spring2011.web.dir/Kevin_McCarthy/openloop.html
http://ffden-2.phys.uaf.edu/212_spring2011.web.dir/Kevin_McCarthy/openloop.html
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Figura 5: Localització dels tres aqüífers principals dins l’àmbit de Girona Salt i Vilablareix potencialment 

favorables per la implementació de sistemes d’intercanvi verticals oberts (OLS).  

 

3.1 Conceptualització del sistema considerat pel mètode 

Per calcular el potencial geotèrmic superficial (OLS) o capacitat tèrmica (kW) en l’àmbit de 

Girona, Salt i Vilablareix, s’ha utilitzat un mètode de càlcul basat en l’equació de Thiem 

(1906) que relaciona el cabal d’extracció d’un pou amb el descens del nivell piezomètric que 

genera en règim estacionari i en aqüífers confinats.  

 

La capacitat tèrmica (𝑃) s’expressa en termes de potència (kW) i la seva determinació es 

basa en el càlcul del cabal màxim d’extracció (𝑄𝑚𝑎𝑥), la capacitat tèrmica volumètrica de 

l’aigua (𝑐𝑤 · 𝜌𝑤) i el salt tèrmic generat en aquesta (𝛥𝑇 )un cop l’intercanvi de calor s’ha 

produït, de manera que:  

 

Equació 11:  𝑃 (𝑘𝑊) = 𝑄𝑚𝑎𝑥 · 𝑐𝑤 · 𝜌𝑤 · 𝛥𝑇 

 

sent 𝑐𝑤  la capacitat tèrmica específica de l’aigua i 𝜌𝑤 la seva densitat i on Qmax segons 

l’equació de Thiem es calcula segons:  

 

Equació 12:  𝑄𝑚𝑎𝑥 =
2·𝜋·𝑇·𝑆𝑚𝑎𝑥 

𝑙𝑛 (
𝑅

𝑟
)

 

on 𝑇 és la transmissivitat hidràulica del medi, S𝑚𝑎𝑥  és el descens màxim en el pou, R el radi 

d’influència del pou i r el radi del pou. 

 

En l’àmbit de Girona, Salt i Vilablareix el gruix total dels tres aqüífers potencialment 

explotables pot superar els 500 metres. Atès que l’existència o perforació de pous d’aquesta 

longitud pot ser un limitant en la implementació de sistemes tipus OLS, s’ha calculat dos 

tipus de potencial geotèrmic superficial per OLS:  
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a) El potencial geotèrmic superficial per OLS considerant els cabal d’extracció d’un pou 

d’aigua totalment penetrant en la totalitat dels tres aqüífers identificats al model 

3D d’aqüífers. En endavant aquest serà anomenat “PG – OLS”. 

b) El potencial geotèrmic superficial OLS considerant els primers 100 metres del 

subsol (i per tant assimilable a considerar un pou de 100 metres de longitud). En 

endavant aquest serà anomenat “PG – OLS (100m)”. 

 

3.2 Paràmetres de càlcul 

El potencial geotèrmic superficial per sistemes verticals oberts o OLS a l’àrea pilot del 

projecte MUSE, s’ha calculat considerant els paràmetres següents.  

3.2.1 Variables considerades constants per l’aplicació dels càlculs 

A la taula següent es resumeixen les variables i els valors constants considerats pel càlcul 

del potencial geotèrmic superficial per sistemes d’intercanvi vertical tancats (OLS):  

 
Taula 4: Variables considerades constants en l’aplicació dels càlculs del potencial geotèrmic OLS en el projecte 

MUSE. 

Variable Símbol Valor Unitats 

Radi d’influència (aqüífer lliure) 𝑹 2500 m 

Radi d’influència (confinat) 𝑹 250 m 

Radi del pou  𝒓 0.25 m 

Capacitat tèrmica volumètrica de l’aigua 𝒄𝒘 · 𝝆𝒘 4.15 MJ/m3K 

Salt tèrmic generat en l’aigua 𝜟𝑻 5 ºC 

 

Respecte a aquestes variables cal tenir en compte que:  

• L’aqüífer detrític més superficial format per materials quaternaris, s’ha considerat  de 

comportament lliure, mentre que els aqüífers detrític Neogen de la Selva i l’aqüífer 

de les calcàries de la Formació Girona de l’Eocè s’han considerat de comportament 

confinat.  

• El radi d’influència del pou (𝑅) depèn de la tipologia i característiques 

hidrogeològiques del medi. Els valors considerats són teòrics. Per la seva correcte 

determinació caldria la realització i interpretació d’assajos de bombament amb 

diferents punts d’observació de descens del nivell piezomètric.  

• El valor del salt tèrmic considerat (𝛥𝑇) s’ha fixat en un grau per sota del límit màxim 

fixat per l’Agència Catalana de l’Aigua (6ªC) segons els requisits i consideracions 

fixats en el procediment “sol·licitud d’autorització per un sistema de geotèrmia obert”.  

https://www.icgc.cat/ca/Innovacio/Projectes-R-D-i/MUSE-GeoERA/Visor-ICGC-Models-recursos-geologics-3D
https://www.icgc.cat/ca/Innovacio/Projectes-R-D-i/MUSE-GeoERA/Visor-ICGC-Models-recursos-geologics-3D
https://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Installacio-dun-sistema-de-geotermia?moda=1
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3.2.2 Variables distribuïdes espacialment per l’aplicació dels càlculs 

A la taula següent es resumeixen les variables que varien en funció de la localització 

considerada en el càlcul del potencial geotèrmic superficial per sistemes d’intercanvi vertical 

oberts (OLS):  

 

Taula 5: Variables distribuïdes espacialment considerades en l’aplicació dels càlculs del potencial geotèrmic OLS 

en el projecte MUSE. 

Variable Símbol Valor Unitats 

Cabal màxim d’extracció 𝑸𝒎𝒂𝒙 variable l/s 

Descens màxim del nivell piezomètric Smax variable m 

Transmissivitat hidràulica del medi T variable m2/d 

 

3.2.2.1. Descens màxim del nivell piezomètric (Smax) 

Per calcular el 𝑄𝑚𝑎𝑥 segons la fórmula de Equació 12 és necessari fixar el descens màxim 

admissible del nivell piezomètric (Smax). Aquest descens s’ha calculat en termes relatius com 

un percentatge del 25% gruix saturat dels aqüífers considerats.  

 

A partir de la superfície piezomètrica de l’aigua subterrània en l’àmbit d’estudi generada a 

partir de la interpolació de dades provinents de diverses fonts bibliogràfiques i de dades 

mesurades durant les diverses campanyes de camp dutes a terme, s’ha interpolat i calculat 

la profunditat a la que es troba el nivell d’aigua subterrània (Figura 6).  

 

 
Figura 6: Profunditat del nivell d’aigua en l’àmbit del projecte MUSE. 

Intersecant aquesta superfície amb el model 3D d’aqüífers s’obtenen els gruixos no saturats 

i els gruixos saturats de cadascuna de les unitats litològiques que formen part dels tres 

aqüífers identificats dins l’àmbit d’estudi, de manera que:  

https://www.icgc.cat/ca/Innovacio/Projectes-R-D-i/MUSE-GeoERA/Visor-ICGC-Models-recursos-geologics-3D
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a) En el cas dels càlculs del PG – OLS els descens màxim (Smax) s’ha calculat com el 

25% del gruix saturat des de la superfície piezomètrica fins la base del model 3D 

(considerant la totalitat dels tres aqüífers identificats).  

b) En el cas dels càlculs del PG – OLS (100 m) els descens màxim (Smax) s’ha calculat 

com el 25% del gruix saturat des de la superfície piezomètrica fins els 100 metres de 

profunditat.  

3.2.2.1. Transmissivitat hidràulica (T) 

La trasnmissivitat hidràulica d’un aqüífer es defineix com el producte entre la seva 

permeabilitat hidràulica i el seu gruix saturat. Per la obtenció de la capa de transmissivitat de 

cadascun dels aqüífers s’ha assignat valors puntuals de permeabilitat hidràulica (K𝑛) a 

cadascuna de les unitats litològiques diferenciades en model 3D, i s’ha multiplicat per 

cadascun dels seus gruixos saturats b𝑛 de manera que la T d’un determinat aqüífer és:  

 

Equació 13:      T = ∑ (K𝑛 · b𝑛)∞
𝑛=1  

 

A la figura següent es mostren les capes del gruix total (parts saturada i no saturada) i la 

transmissivitat hidràulica estimada considerant la totalitat dels tres aqüífers diferenciats en el 

model 3D. 

 

 

https://www.icgc.cat/ca/Innovacio/Projectes-R-D-i/MUSE-GeoERA/Visor-ICGC-Models-recursos-geologics-3D
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Figura 7: Distribució espacial dels gruix total (esquerra) i la transmissivitat hidràulica (dreta) dels aqüífers detrític 

quaternari, detrític Neogen de la Selva i de l’aqüífer de les calcàries de la formació Girona de l’Eocè.  

 

Pel càlcul del PG-OLS (100m) la transmissivitat hidràulica utilitzada en el càlcul ha estat 

recalculada considerant les unitats litològiques dels primers 100 metres de subsol.  

 

3.3 Resultats 

El potencial geotèrmic superficial per sistemes d’intercanvi de calor verticals oberts OLS amb 

les variables i consideracions anteriorment esmentades:  
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a) PG – OLS: Tenint en compte la totalitat dels tres aqüífers identificats fins la base del 

model 3D a més de 500 metres de profunditat varia entre 15 i 4500 kW considerant 

un pou totalment penetrant de 0.25 m de radi i un descens màxim del 25% del gruix 

total saturat.  

La distribució espacial del potencial geotèrmic OLS està fortament condicionat per la 

geometria de l’aqüífer de les calcàries de la Formació Girona de l’Eocè i de manera 

menys significativa per l’aqüífer detrític Neogen de la Selva que s’hi superposa. 

b) PG – OLS (100): Tenint en compte els primers 100 metres de subsol el potencial varia 

entre 6 i 1630 kW considerant un pou totalment penetrant de 100 metres de longitud, 

de 0.25 m de radi i un descens màxim del 25% del gruix saturat en aquests 100 metres 

de subsol.  

La distribució espacial del potencial geotèrmic OLS en els primers 100 metres del 

subsol en aquest cas està fortament condicionat per l’aqüífer detrític quaternari més 

superficial que pot presentar transmissivitats elevades i per l’aqüífer de les calcàries 

de la Formació Girona de l’Eocè a la part est de l’àmbit d’estudi. 

Es considera que en aquelles zones on el potencial geotèrmic superficial OLS és 

inferior a 6 kW, la implementació d’un sistema obert és menys recomanable atès que 

per aquesta potència l’alternativa més viable és la implementació d’un sistema CLS 

mitjançant un únic intercanviador de 100 metres de longitud.  

 
Figura 8: Distribució espacial del potencial geotèrmic superficial total (PG – OLS) a l’esquerra i el potencial 

geotèrmic superficial dels primers 100 metres de subsol (PG – OLS (100m) a la dreta.  

 

3.4 Assumpcions generals del mètode 

El mètode de càlcul del potencial per OLS es basa en una sèrie de supòsits que cal tenir en 

compte a l’hora d’interpretar-ne els resultats: 

• El terreny és homogeni pel que fa a les seves propietats hidràuliques. La 

permeabilitat hidràulica es considera isòtropa i per tant el mètode no considera la 

possible reducció de la permeabilitat hidràulica vertical per efecte de la compactació 

dels materials detrítics.  
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• L’aqüífer de les calcàries de la Formació Girona de l’Eocè pot presentar carstificació 

que faci molt variable la distribució de la permeabilitat hidràulica d’aquests materials i 

per tant el cabal màxim d’extracció calculat. En el cas dels aqüífers detrítics 

quaternari i neogen de la Selva, aquesta variabilitat por venir donada per la 

presència de canvis de fàcies laterals i verticals entre els dipòsits de graves, sorres i 

argiles.  

• Per adaptar els resultats a les capacitats de bombament convencionals, el cabal 

màxim d’extracció s’ha limitat a 100 L/s.  

• Per la implementació d’un sistema d’intercanvi de calor vertical obert – OLS es 

recomana en qualsevol cas la realització d’estudis hidrogeològics específics que 

determinin amb major precisió els paràmetres hidrogeològics que afecten els càlculs 

del potencial.  

3.5 Aplicabilitat del potencial geotèrmic - OLS 

Els mapes de potencial geotèrmic OLS, tenen una lectura directa si es compara el seu valor 

amb la potència estimada de la instal·lació que es pregui projectar.  

 

És a dir, en una zona on es prevegi una instal·lació de 12 kW de potència serà viable amb 

un únic pou amb les característiques descrites en el mètode de càlcul sempre que el 

potencial sigui igual o superior a aquest valor i es compleixin les estimacions de cabal 

màxim d’extracció i descens màxim produït en el pou.  
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