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RESUM 

El present projecte consisteix en el disseny i càlcul d’un sistema HVAC per 

embarcacions d’esbarjo de dimensions compreses entre 15 i 24 m d’eslora 

que navegaran per la mar Mediterrània. 

La seva intenció és aportar una solució general exportable a tot el rang de 

dimensions estipulat i garantir en cada una d’elles l’acondicionament de 

l’aire amb unes condicions tèrmiques i de confort òptimes. 

Per això primer s’ha elaborat un estudi de les embarcacions amb la finalitat 

de comprendre a la perfecció les característiques i peculiaritats d’aquestes. 

Seguidament s’han calculat el rang d’exigències tèrmiques corresponents a 

unes característiques estructurals i constructives màximes i mínimes tipus 

estimades. 

I finalment s’ha escollit i dimensionat el sistema més adient tenint en 

compte les característiques particulars estudiades i s’ha fet una estimació 

aproximada del cost econòmic i energètic de la instal·lació. 

RESUMEN 

El presente proyecto consiste en el diseño y cálculo de un sistema HVAC 

para embarcaciones de recreo de dimensiones comprendidas entre 15 y 24 

m de eslora que navegaran por la mar Mediterránea. 

Su intención es aportar una solución general exportable a toda la gama de 

dimensiones estipulada y garantizar en cada una de ellas el 

acondicionamiento del aire con unas condiciones térmicas y de confort 

óptimas. 

Para ello primero se ha elaborado un estudio de las embarcaciones con la 

finalidad de comprender a la perfección las características i peculiaridades 

de estas. 

Seguidamente se ha calculado el rango de exigencias térmicas 

correspondientes a unas características estructurales y constructivas 

máximas y mínimas tipo estimadas. 

Y finalmente se ha escogido y dimensionado el sistema que mejor se adapta 

teniendo en cuenta las características particulares estudiadas y se ha hecho 
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una estimación aproximada del coste económico i energético de la 

instalación.  

ABSTRACT 

This project consists in designing and calculating a HVAC system for leisure 

boats between 15 and 24 m length which sails across the Mediterranean 

Sea. 

Its aim is to provide a general solution for all the determinate range 

ensuring in each case the proper air conditioning in optimal thermic and 

comfort conditions.  

A research has been made in order to understand perfectly the 

characteristics and peculiarities of leisure boats. 

The next step has been an estimation of the thermic requirements for 

approximate maximum and minimum structural and constructive 

characteristics.  

Finally the system has been dimensioned and chosen fitting within the 

studied characteristics concluding with an economic and energetic 

estimation. 

AGRAÏMENTS 

Agraeixo tota l’ajuda prestada pels tutors Carlos Ruiz Moya i Robert Piqué 

Lopez en matèria d’assessorament formal i conceptual en la redacció i 

elaboració del present projecte. Encara més valoro el tracte personal amb el 

que s’han dirigit a mi com als meus companys de projecte. 

Gràcies a la seva proposta d’aquest projecte se m’ha permès endinsar-me 

en el món nàutic i aprendre i ampliar coneixements adquirits durant la 

carrera. 

També agraeixo la col·laboració als companys del projecte amb els que he 

col·laborat Jose Antonio Quintana Ruiz, Juan Carlos Salvador Lucenilla y 

Carlos Cortés Quintana per l’aportació d’idees i la seva col·laboració i temps 

dedicat al llarg d’aquests mesos. 

Agraeixo enormement la ajuda prestada a Lluis i Pol Servent, professionals 

del sector que m’han ajudat desinteressadament sempre que ho he 



 Sistema HVAC per embarcacions d’esbarjo 

 

- 11 - 

 

necessitat proporcionant-me un ajut en tots els dubtes tècnics que m’han 

anat sorgint al llarg del desenvolupament del projecte. 

Moltes gràcies també a Federico García Planas pel seu temps dedicat i pels 

contactes i informació que m’ha proporcionat que m’han estat de gran 

utilitat. 

I finalment i molt importat, agrair a les persones properes a mi que han 

entès i compartit l’esforç i treball que aquest projecte ha suposat recolzant-

me i ajudant-me cada dia en tot el que els hi ha sigut possible. 

A tots ells dedico aquest projecte que sense la seva col·laboració no hauria 

estat capaç de realitzar. 





 

- 13 - 

 

CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

1.1. Objecte del projecte 

L'objecte del Projecte de Fi de Carrera és acreditar de forma global la 

formació adquirida a l'EUETIB, que justifiqui l'obtenció del títol d'Enginyer 

Tècnic Industrial especialitzat en Mecànica. Es tracta del desenvolupament 

d'un treball personal, d'aprofundiment i de síntesi dins de l’àmbit de 

coneixements dels estudis realitzats. 

El present projecte de fi de carrera, amb el títol: “Sistema HVAC per 

embarcacions d’esbarjo”, pretén dissenyar i calcular un sistema d’HVAC 

tipus d’una embarcació d’esbarjo de dimensions compreses entre 15 i 24 m 

d’eslora. 

1.2. Motivació 

La raó de ser d’aquest projecte és superar el PFC, requisit imprescindible 

per obtenir la titulació d’Enginyer Tècnic Industrial, especialitzat en 

Mecànica i alhora fer-ho amb una temàtica d’interès i nova per al 

projectista. 

A més permetrà al mateix enfrontar-se a un treball costós i de gran 

importància, diferent i major als realitzats durant la carrera, descobrir i 

assimilar nous coneixements i aprofundir en els obtinguts sobre els 

sistemes de climatització i el càlcul i disseny de projectes, en concret, així 

com molts d’altres adquirits al llarg de la carrera. 

Per aquests motius ha estat escollit aquest projecte i no un altre sumant-hi 

que les temàtiques nàutica i marítima, desconegudes fins ara pel 
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projectista, suposen un repte atractiu i de cert risc, ja que entranya un món 

enorme de conceptes i condicions totalment diferent al treballat fins ara, el 

dels edificis d’habitatges i serveis. 

1.3. Abast del projecte 

Es realitzarà el disseny i càlcul d’un sistema HVAC per embarcacions 

d’esbarjo de dimensions compreses entre 15 i 24 m d’eslora que navegaran 

per la mar Mediterrània. Això es tradueix en una elecció del sistema de 

climatització tipus segons criteris professionals, basats en un estudi de les 

condicions climàtiques i constructives de les embarcacions i de les 

exigències de confort dels usuaris, càlcul de les potències de calefacció i 

refrigeració necessàries, càlcul de la xarxa de conductes de la instal·lació 

que garanteixin el subministrament adient i la tria de la maquinària i 

elements necessaris per el funcionament i control d’aquesta. 

Aquesta instal·lació constituirà un model exportable al ventall 

d’embarcacions definit (entre 15 i 24 m d’eslora) cobrint les exigències 

tèrmiques i de confort en tots els casos. 

1.4. Interacció amb altres projectes 

Aquest projecte és realitzat simultàniament amb dos altres projectes 

relacionats amb el descrit. Aquest fet comporta que tots tres projectes es 

realitzaran respectant i tenint en compte els altres dos, relacionant-se entre 

ells i nodrint-se un de l’altre en certs aspectes que els modifiquin i siguin de 

influència rellevant. 

Aquests són: “Disseny d’una nanoxarxa elèctrica per embarcacions 

d’esbarjo” de Carlos Cortés Quintana i Juan Carlos Salvador Lucenilla i 

“SCADA per embarcacions d’esbarjo” de Jose Antonio Quintana Ruiz. 

1.4.1. Disseny d’una nanoxarxa elèctrica per embarcacions 

d’esbarjo 

Aquest projecte realitza una proposta arquitectònica de la instal·lació 

elèctrica per embarcacions d’esbarjo amb una eslora compresa entre 15 i 24 

m junt amb un protocol de dimensionament. 

Degut al gran avanç tecnològic dels últims anys, la potència i els receptors 

elèctrics que conformen la instal·lació han experimentat un augment 

considerable. Contràriament, la instal·lació elèctrica no ha evolucionat per 

igual i s’ha quedat estancada en el temps sense sofrir grans modificacions. 

Això ha portat a instal·lacions amb una massiva utilització de cablejat, 

resultant-ne xarxes problemàtiques per qualsevol reparació o modificació. 
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Per mitjà d’una bona arquitectura i el protocol s’aconsegueix la sectorització 

de la instal·lació elèctrica, millorant el diagnòstic i reparació d’averies, així 

com una reducció del numero de conductors i paraments necessaris per la 

gestió de l’energia d’a bord. 

1.4.2. SCADA per embarcacions d’esbarjo 

En l'actualitat, la major part de les embarcacions d’esbarjo no gestionen la 

informació dels seus sistemes electrònics, ni realitzen un control d'aquests. 

Només alguns sistemes privats realitzen aquestes tasques.  

Aquest projecte desenvolupa una primera versió d'un sistema SCADA, 

solucionat la problemàtica actual, amb tecnologia estàndard, per millorar la 

seguretat i el confort de les embarcacions d’esbarjo.  

Per tant, es comparen els diferents softwares de sistemes SCADA, 

seleccionant ClearSCADA. S'estudia com resol les funcionalitats pròpies d'un 

sistema SCADA i es seleccionen els sistemes que es desitgen supervisar i/o 

controlar, per poder determinar les seves necessitats i problemes, 

augmentant així la seguretat i el confort. També, es determina la xarxa de 

comunicacions que connecta els diferents sistemes. I per concloure, es 

desenvolupa un exemple d'aplicació en un entorn gràfic. 
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CAPÍTOL 2: 

CONDICIONS DE 

TREBALL I 

CARACTERÍSTIQUES 

DE LES 

EMBARCACIONS 

En aquest capítol, es detallen les consideracions inicials que s’han adoptat 

per elaborar el projecte. 

2.1. Estructura i geometria 

Així doncs el projecte es realitza sobre embarcacions d’esbarjo de propulsió 

únicament motora i d’estètica iot amb flybridge, d’entre 15 i 24 m (50 i 80 

peus) d’eslora i  4 i 6 m (13 i 20 peus) de màniga. El mínim s’ha establert 

en 15 m ja que les instal·lacions d’una embarcació de menor eslora 

resultarien més senzilles i no precisarien de càlculs, o bé molt pocs. 
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Figura 1. Azimut 58 Flybridge range. 

La raó de la tipologia de les embarcacions és la següent: s’han triat vaixells 

tipus iot a motor perquè estan més enfocats al luxe que els velers. Aquests 

segons estan més dirigits a la funcionalitat que al confort. I s’han triat amb 

flybridge perquè la zona de navegació és el mediterrani. Amb un clima de 

estius calorosos i hiverns suaus els flybridges es tornen molt útils i 

concorreguts. 

Per aconseguir que les instal·lacions projectades siguin aplicables a la major 

varietat de grandàries i distribucions possibles, s’han analitzat els perfils de 

vaixells de diverses eslores i fabricants a partir dels quals s’han triat uns 

models tipus sobre els quals s’ha desenvolupat el projecte. Aquests models 

corresponen al màxim i al mínim establerts (15 i 24 m). 

Aquesta reducció a la mida màxima i mínima s’ha pogut realitzar ja que, 

entre aquestes dues mides, les diferències que es donen són bàsicament 

dimensionals. És a dir, que les embarcacions de mides intermitges tenen el 

mateix nombre d’estàncies i pràcticament la mateixa distribució que les 

immediatament inferiors o superiors (les de 15 o 24 m d’eslora). 

Aquestes embarcacions s’estructuren en tres cobertes: la coberta principal, 

la inferior i el flybridge o fly.  

El fly és el pont de comandament, descobert total o parcialment. És el que 

es troba al capdamunt de la superestructura que s’aixeca sobre la coberta 

principal. Normalment tenen una zona de sofàs amb taula a més dels 

seients des d’on es governa el vaixell. 
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Figura 2. Flybridge del Ferretti 530. 

La coberta principal és el nivell per el qual s’accedeix a l’embarcació. A 

proa, al descobert, acostuma a haver-hi una zona encoixinada per estirar-

s’hi i prendre el sol, i a popa, se sol trobar una zona parcialment coberta pel 

fly on també sovint s’hi ubicar un sofà i/o una taula amb cadires. 

A part, entre aquestes dues zones, hi ha una àrea coberta consistent en una 

sala compartimentada amb la zona de comandament principal a la part més 

propera a proa, una cuina, una zona amb sofàs/cadires i una taula amb 

funció de menjador i una altra zona de sofàs (en els de mida més gran), 

amb la funció de sala d’estar. 

 

Figura 3. Coberta principal del Ferretti 530. 

La coberta inferior es la que presenta més variació segons la mida. Les 

embarcacions de menys de 20 m d’eslora majoritàriament es divideixen en 

quatre cambrots dormitori dobles (normalment dos d’ells amb llit de 

matrimoni i els altres dos amb llits separats amb lliteres o un al costat de 

l’altre). A part dels cambrots, hi ha tres i de vegades quatre banys. Un del 

dormitori principal, un general i un últim pel cambrot de popa. El quart, si 

és que hi és, correspon al de l’altre dormitori amb llit de matrimoni. 

En el cas d’embarcacions de més de 20 m d’eslora, normalment tenen cinc 

o sis cambrots i quatre o cinc banys amb característiques com les 

presentades. 
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A més, tots aquests vaixells, sigui quina sigui la seva mida tenen els motors 

dins de borda pel que es fa necessària una sala de màquines emplaçament 

del motor/s, quadres elèctrics, bateries, grups electrògens, màquines 

tèrmiques, entre d’altres. Situada a la coberta inferior. 

 

Figura 4. Coberta inferior del Ferretti 530. 

Així doncs, prenent l’esquema més comú en el mercat, la firma que s’ha 

escollit per l’estudi és Fairline, una empresa britànica valedora d’una gran 

experiència i importància en la construcció d’aquests tipus d’embarcacions i 

fabricant de vàries mides dins del rang que es treballa aquest projecte. 

Els models triats per l’estudi són el 78 i el 55 de la gamma SQUADRON. El 

78 fa 79 peus i 11 polzades (24,38 m) d’eslora i el 55, 55 peus i 5 polzades 

(16,88 m). Les seves característiques i dimensions es poden veure al 

document dels annexos. 

Taula 1. Superfícies i volum de les estances. 

SQUADRON 55 SQUADRON 78 

HABITACIONS S [m2] V [m3] HABITACIONS S [m2] V [m3] 

Coberta principal 22,75 43,23  Coberta principal 41,42 82,84 

Dormitori principal 7,56 14,36  Dormitori principal 11,80 23,60 

Bany principal 3,24 6,16  Bany principal 4,41 8,83 

Dormitori proa 6,75 12,83  Dormitori proa 8,40 16,80 

Bany comú 2,72 5,17  Bany proa 2,40 4,81 

Dormitori doble 4,42 8,40  Dorm. doble babord 3,48 6,95 

Dormitori auxiliar 2,88 5,47  Dorm. doble estribord 3,48 6,95 

Bany auxiliar 1,32 2,51  Bany comú 2,40 4,81 

Sala màquines 14,96 23,60  Dormitori auxiliar 11,40 22,80 
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(Comp. bateries) 1,75 0,38 Bany auxiliar 1,35 2,70 

- - - Sala màquines 18,55 22,16 

- - - (Comp. bateries) 2,33 0,51 

2.2. Zonificació 

S’ha dividit l’espai a climatitzar en zones. Aquestes zones són a cada una de 

les habitacions climatitzades. No totes les estàncies de l’embarcació estaran 

climatitzades. La sala de màquines i els banys no es climatitzen. 

A diferencia d’altres espais a climatitzar, els vaixells, com ja s’ha explicat, 

tendeixen a incloure en una mateixa habitació diversos espais amb funcions 

diferents. Això és dona sobretot amb la coberta principal i és important ja 

que no es generarà el mateix calor en cada part de l’habitació. 

En la taula 2 es detallen les diferents zones per coberta. 

Taula 2. Zonificació de l’embarcació. 

Squadron 55 Squadron 78 

Habitació Zona Habitació Zona 

Coberta principal 1 Coberta principal 1 

Dormitori principal 2 Dormitori principal 2 

Dormitori proa 3 Dormitori proa 3 

Dormitori doble 4 Dormitori doble babord 4 

Dormitori auxiliar 5 Dormitori doble estribord 5 

- - Dormitori auxiliar 6 

2.3. Materials constructius 

Un punt important en l’estudi de les característiques de l’embarcació, des 

del punt de vista de disseny d’una instal·lació HVAC, són els materials 
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constructius. Aquests, composen els tancaments i influeixen directament en 

la càrrega tèrmica total de l’embarcació. 

Els tancaments exteriors d’un vaixell són el casc, la coberta principal i els 

envans i vidres de la superestructura. El interiors són els envans i portes 

que delimiten les diferents estances i les cobertes que separen els diferents 

pisos. 

Juntament amb la seva geometria, els materials són els que el doten de les 

qualitats essencials per a navegar. Aquestes propietats són la flotabilitat, 

l’estanqueïtat, la solidesa, l’estabilitat, la velocitat i la maniobrabilitat entre 

d’altres. Aquestes són importantíssimes a l’hora d’escollir el material 

constructiu i són necessàries per obtenir un disseny eficaç, útil i competitiu. 

Els materials emprats per a la construcció de cascs són la fusta, la fibra de 

vidre, l’acer i l’alumini. Cadascun té les seves propietats que els doten de 

certs avantatges i inconvenients respecte els altres i precisament la gran 

diferència entre elles demostra la varietat de factors a considerar en 

l’elecció del material. 

L’embarcació, principalment el casc, ha de poder resistir els esforços als 

quals està sotmesa al llarg de la seva vida útil. Aquests són provocats per 

l’acció d’agents externs com el mar, les condicions climàtiques i les 

possibles col·lisions. Els materials constructius han de vetllar perquè les 

deformacions sofertes pels esforços rebuts no esdevinguin importants per 

evitar perdre les característiques de disseny del vaixell i garantir el 

compliment del objectiu per el qual va ser construït. 

Per altre banda, a l’hora d’escollir els materials, també s’ha de tenir en 

compte l’ús pel que estigui fabricat el buc (en aquest cas l’esbarjo), costs de 

manteniment i reparacions i la devaluació de l’embarcació amb el pas dels 

anys. 

Finalment, no s’ha d’oblidar que es tracten de productes de luxe, així doncs 

els valors estètics i de confort com són la bellesa, comoditat i l’aïllament 

acústic són també crucials alhora de determinar els materials constructius. 

En tractar-se d’un vaixell, i trobar-se en ambients molt humits, existeix una 

alta probabilitat d’aparició de condensacions, fenomen que s’ha d’eliminar o 

reduir a la mínima expressió per seguretat i la conservació de l’estat del 

mateix. 

En qualsevol cas, sigui quin sigui el material constructiu tots els vaixells 

estan fabricats amb una o varies capes d’aïllants tèrmics, disposades amb 

un cert ordre segons quin sigui el material que acompanyen, que eliminen 

la possibilitat d’aparició condensacions. Els vaixells són construccions molt 

estanques i amb grans aïllants tèrmics per reduir al màxim la transmissió de 

calor amb l’exterior. 

També, per sobre del material estructural, es recobreixen els cascs amb 

diverses capes de massilles o gelcoats (de polièster, viníliques o epòxi), 
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imprimacions, pintura i antifouling. Aquestes capes s’afegeixen per donar un 

acabat acurat i eliminar imperfeccions, en el cas de les massilles; protecció 

del material estructural proporcionant impermeabilitat per la fusta, 

protecció contra la oxidació per l’acer, i anticorrosió galvànica per l’alumini, 

en el cas de les imprimacions; color i acabat en el cas de la pintura i 

eliminació de les incrustacions marítimes sobre la obra viva en el de 

l’antifouling. 

Els gruixos, les qualitats i propietats de tots aquests recobriments són 

variables fet que fa que sigui impossible fer una regla generalista dels 

materials de fabricació i agafar una composició com a estàndard. 

La fusta té com a principal punt a favor l’estètica. Un casc de fusta 

requereix un manteniment més elevat que els dels altres materials. Té un 

pes baix però té poca resistència mecànica. La poca tolerància a condicions 

climàtiques extremes fa que sigui obligatori aplicar una capa superficial 

resistent cada cert període de temps. 

La fibra de vidre, és el material més emprat per varies raons. S’utilitza per a 

les produccions en sèrie de vaixells ja que és més econòmic que l’acer o 

l’alumini. El material és més varat però els costs de fabricació són elevats. 

La fabricació d’embarcacions amb fibra de vidre s’amortitza amb sèries de 

gran tirada per aconseguir rendibilitzar el motlle de fabricació. 

Els vaixells de fibra tenen un acabat impecable, fet que permet que s’usi el 

material per realitzar les cobertes, envans i els diferents elements interiors, 

a més de pel casc,  sense necessitat de recobrir-lo amb altres materials, 

exceptuant les resines o demés productes per protegir-la dels agents 

atmosfèrics i millorar les seves propietats. En cas d’averia, si es produeix 

una fractura en el casc, les reparacions són molt més costoses i difícils que 

en cascs construïts amb acer o alumini. 

S’utilitza per embarcacions que naveguen pocs dies al any, que passen molt 

temps amarrades i estan sotmeses a esforços petits. Per embarcacions que 

sofreixen majors sol·licitacions s’utilitzen reforços estructurals d’acer 

inoxidable units i laminats amb la resina que sol ser de tipus epoxídica, 

viníliques o de polièster. 

Per contra, tenen problemes amb l’osmosi i es deterioren amb els rajos 

ultraviolats del sol. 

Quan les eslores comencen a ser considerables (majors de 15 m), es pretén 

obtenir cascs d’alta qualitat amb reforços estructurals i màximes categories 

de resines. Això fa que els preus s’encareixin i no siguin molt diferents als 

dels cascs d’acer o alumini. 

En la seva construcció, s’introdueix una capa intermèdia de fusta de balsa o 

espuma foam entre dos de fibra de vidre, especialment en les cobertes, per 

reduir el pes i millorar a l’hora l’aïllament tèrmic. 
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L’acer és el més usat en la construcció de grans vaixells que han de 

suportar grans esforços donades les seves grans propietats mecàniques. És 

el més rígid i compacte de tots els materials utilitzats. Els tractaments 

d’antioxidació són fonamentals ja que l’acer és un material fàcilment 

oxidable. 

És molt fàcil de treballar, fet que li dona moltes avantatges de disseny per 

complex que sigui. També precisen d’un manteniment elevat. La seva 

conductivitat tèrmica elevada es tradueix en grans càrregues tèrmiques tan 

en estiu com en hivern i que hi hagi facilitat d’aparició de condensacions. 

Aquest problema no se soluciona tan sols amb capes d’espuma aïllants sinó 

que se’n necessiten d’altres per evitar les condensacions intersticials. 

Finalment l’últim material emprat és l’alumini. En comparació als anteriors 

és el més equilibrat pel que fa propietats mecàniques i pes. És molt dúctil, 

fet que li permet rebre impactes sense fracturar-se i té una densitat molt 

inferior a la de l’acer. 

Les construccions d’alumini són totalment immunes a l’osmosi i no 

requereixen de cap tipus de tractament anticorrosiu ja que són molt 

resistents en aquest aspecte. Tan sols precisa d’una capa d’espuma de 

poliuretà per proporcionar un aïllament tèrmic i acústic efectiu. 

Evidentment quan parlem d’acer i alumini no parlem d’ells com a elements 

purs sinó d’aliatges amb titani, silici o magnesi entre d’altres que 

confereixen a l’estructura unes millores en les propietats. 

Així doncs, es demostra el que abans s’ha comentat. No es possible agafar 

un material com a regla general. Finalment, el material serà el que 

proporcioni les propietats prioritàries que es busquin per a l’embarcació. 

Aquestes depenen única i exclusivament de les preferències del propietari 

de l’embarcació i l’ús que en vulgui donar. 

La fibra de vidre és el més indicat per eslores més reduïdes (inferiors a 20 

m) i gammes que no són de luxe extrem.  S’utilitza per la fabricació en sèrie 

de models estàndard amb prestacions ja definides per el fabricant. És més 

varat que l’alumini i l’acer però te unes propietats mecàniques menors i les 

reparacions són més costoses. 

Tant els vaixells d’alumini com els d’acer permeten modificacions en 

l’estructura fent-los més personalitzables i adaptables a les preferències del 

comprador. 

Els d’acer són els que tenen millors propietats mecàniques en comparació 

als altres materials. Són els més segurs i resistents a les possibles 

col·lisions amb el fons marí o contra objectes flotants. És més varat i fàcil 

de reparar que un d’igual d’alumini. 

En els iots grans prioritza la seguretat i la comoditat en la navegació. Per 

navegar amb comoditat no es pot planejar, és a dir, s’ha de navegar a una 

velocitat en mode desplaçament. Els iots de gran eslora permeten velocitats 
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de navegació en mode desplaçament de més de 15 o 20 nusos (27,75 o 37 

km/h). En aquest mode de navegació no hi ha pantocades i el confort és 

màxim. Un vaixell dissenyat per aquest tipus de navegació no necessita ser 

extremament lleuger i les corbes de carena i la seva geometria en general 

el fan més estable i capaç d’enfrontar millor els estats adversos del mar. 

L’acer és bastant més dur que l’alumini (gairebé el doble) però l’alumini té 

una densitat aproximada a una tercera part de la de l’acer. Per tant, 

utilitzant alumini en la construcció de l’embarcació aconseguirem igualar o 

millorar la duresa i reduir aproximadament un 30% el seu pes en 

comparació a la mateixa feta d’acer. 

El que s’acostuma a fer es construir els cascs amb acer i les 

superestructures i cobertes amb alumini. D’aquesta manera s’aprofiten els 

avantatges dels dos materials. En reduir la massa de les parts més altes del 

vaixell s’aconsegueix baixar el seu centre de gravetat amb la conseqüent 

millora de l’estabilitat. També es redueix el consum de combustible i s’obté 

una major maniobrabilitat. 

Tant el model SQUADRON 55 com el 78 estan construïts de la mateixa 

manera. El casc és de fibra de vidre trenada disposada unidireccionalment a 

mà, igual que el gelcoat de polièster isoftàlic que el recobreix. A  sota del 

casc, s’aplica una capa d’espuma de poliuretà per aconseguir un bon 

aïllament tèrmic. Finalment, com a última capa s’aplica l’antiincrustacions o 

antifouling. 

La zona exterior de la coberta principal està coberta de fusta de teca. 

Les finestres i altres obertures de vidre són de doble vidre per assegurar 

l’estanquitat i evitar l’aparició de condensacions.  

2.4. Condicions tèrmiques i d’humitat 

Les condicions climàtiques en estiu i en hivern són un altre punt important a 

definir en el projecte ja que influeixen directament en el valor de la càrrega 

tèrmica de l’embarcació.  

En projectes d’aquesta índole, es fixen un conjunt de condicions 

anomenades condicions de projecte. Aquestes són les que es detallen 

seguidament i romandran fixes al llarg de tot el projecte. 

- Localitat 

- Condicions tèrmiques i d’humitat exteriors 

- Condicions tèrmiques i d’humitat interiors 

Apart, també són condicions de projecte: 

- La superfície habitable del vaixell 

- El volum 

- La potència d’il·luminació 
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- Ocupació. 

En aquest apartat es definiran les tres primeres. 

En el cas de les quatre ultimes, les dos primeres es troben detallades en la 

taula 1, i les dos següents s’especifiquen posteriorment. 

2.4.1. Localitat 

La localitat s’estendrà a tot el mar Mediterrani. En ser un projecte 

desenvolupat sobre una embarcació, la localitat no serà fixe sinó que 

abraçarà una àrea determinada, el Mediterrani, multiplicant així les 

condicions climàtiques suportades. 

Tot i això, s’ha escollit l’Estartit com a port d’amarratge habitual. S’ha 

escollit perquè és un destí habitual de les embarcacions d’esbarjo dins de la 

zona de Catalunya que disposa de port esportiu totalment acomodat per 

embarcacions tipus com la objecte del projecte. 

 

Figura 5. Instal·lacions del Club Nàutic Estartit. 

2.4.2. Condicions tèrmiques i d’humitat exteriors 

Aquestes són: 

a) La temperatura de l’aire al estiu i a l’hivern. 

b) La humitat de l’aire a l’estiu i a l’hivern. 

c) La temperatura de l’aigua del mar a l’estiu i a l’hivern. 

A l’hora de determinar les condicions tèrmiques i d’humitat exteriors s’ha de 

tenir en compte que els mars i oceans tenen una gran capacitat per 

conservar la calor. Això els permet que la temperatura ambiental sigui més 

estable al mar que als continents i fa que els canvis de temperatura entre 

les quatre estacions del any siguin menys marcats. És per això que les 

temperatures al mar són més suaus que les terrestres. 
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El fet que els mars i oceans intercanviïn calor per irradiació directe entre la 

superfície del mar i l’atmosfera i sobretot per evaporació, els converteix en 

grans termoreguladors amb una marcada influencia sobre els climes.  

Si a més tenim en compte que les zones d’amarratge o fondeig (llocs on 

s’utilitzen els sistemes de climatització) són sempre pròximes a la costa, és 

correcte agafar les temperatures de les localitats costaneres com a 

condicions de projecte. 

Es per això que s’han agafat les condicions climàtiques de l’Estartit. Al ser el 

port d’origen els destins acostumaran a rodejar-lo i per tant existeixen més 

possibilitats que les condicions tèrmiques i d’humitat siguin gairebé les 

mateixes o molt semblants. 

El clima a l’Estartit és Mediterrani de hiverns suaus amb una temperatura 

mitjana de 7 ºC i estius calorosos amb temperatures mitges d’entre els 20 i 

26 ºC. 

Per la temperatura de l’aire exterior s’han agafat el valors màxim i mínim 

mitjos mensuals contrastant-los de 5 anys diferents. A l’estiu el de juliol, 

que correspon a 31ºC, i a l’hivern el de gener, que correspon a 4ºC. 

Per la humitat relativa s’han pres els valors mitjans mensuals contrastant 

els de 5 anys diferents. Per l’estiu el de juliol correspon al 60% i a l’hivern 

el de gener correspon a un 72%. 

La velocitat del vent mitja durant tot l’any es de 3 m/s. 

Aquestes dades climatològiques han estat extretes de l’estació 

meteorològica situada a la costa més propera a l’Estartit, la de Roses, que 

pertany a la xarxa XEMA del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

Pel que fa a la temperatura de l’aigua de mar, cal tenir en compte que la 

temperatura de l’aigua varia segons la profunditat a la que es troba. 

Conforme la profunditat augmenta penetren menys radiacions solars, fet 

que provoca que la temperatura disminueixi. Per això, en la superfície del 

mar existeix una capa d’aigua relativament calenta, amb una temperatura 

uniforme que pot estendre’s entre els 20 i els 200 metres de profunditat 

segons les condicions locals. A sota d’ella es crea una zona limítrofa 

anomenada termoclina on es produeix un ràpid descens de la temperatura. 

Aquesta zona divideix les aigües superficials de les aigües profundes, més 

fredes, denses i salines. 

Per tant la zona que influeix al projecte és únicament la d’aigües superficials 

ja que la carena de l’embarcació mai arribarà a banyar-se en aigües 

inferiors. 

El mar mediterrani es troba en la zona d’aigües boreals. Aquestes, a la seva 

superfície, la temperatura mínima és de 1 ºC, la màxima de 30 ºC i la 

mitjana de 15ºC. Al Mediterrani, les temperatures superficials es mouen 
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entre els 22 i els 28 ºC al estiu i entre els 11 i 16 a l’hivern segons les 

dades del Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM). 

Les següents figures mostren les temperatures del Mediterrani el 20 de 

juliol del 2010 i el 22 de gener del 2010 respectivament. 

 

Figura 6. Temperatures de les aigües del Mediterrani el 

20 de juliol del 2010. 

 

Figura 7. Temperatures de les aigües del Mediterrani el 

22 de gener del 2010. 
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 Les temperatures de l’aigua seran mínimes al final de l’hivern i màximes al 

final de l’estiu. Així doncs les temperatures de l’aigua del mar del projecte 

són 12ºC a l’hivern i 28ºC a l’estiu. 

Taula 3. Condicions tèrmiques, d’humitat i velocitat del vent exteriors. 

Propietats 

Acondicionament 

Estiu Hivern 

Temperatura aire exterior 

(Text.) [ºC] 
31 4 

Humitat relativa aire 

exterior (HRext.) [%] 
60 72 

Velocitat del vent [m/s] 3 3 

Temperatura aigua de mar 

(Tmar) [ºC] 
28 12 

2.4.3. Condicions tèrmiques i d’humitat interiors 

Aquestes són: 

a) Temperatura de l’aire interior a l’estiu i a l’hivern. 

b) Humitat relativa de l’aire interior a l’estiu i a l’hivern. 

A l’hora d’escollir la temperatura i la humitat de l’aire interior s’han agafat 

els valors que apareixen a la IT 1.1.4.1.2 del RITE que són els mostrats a la 

taula 2. 

Taula 4. Condicions tèrmiques i d’humitat interiors. 

Propietats 

Acondiconament 

Estiu Hivern 

Temperatura aire interior 

(Tint.) [ºC] 
24 22 

Humitat relativa aire 

interior (HRint.) [%] 
55 45 

No constitueixen una norma però si que han de ser pròxims a aquests per 

proporcionar una sensació de confort i benestar presentades a continuació. 
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2.5. Ocupació 

L’ocupació es refereix a la mitjana de persones que poden ocupar un 

recinte. Les mateixes persones generen un calor sensible i latent degut al 

seu metabolisme i a l’activitat que realitzin. 

Cal recordar que segons l’article 2.1 del RD 1434/1999, del 10 de setembre, 

les embarcacions d’esbarjo no poden transportar més de 12 persones a 

bord. 

L’ocupació considerada per cada habitació és mostra a la taula 5. 

Taula 5. Ocupació. 

Squadron 55 Squadron 78 

Habitació Ocupació Habitació Ocupació 

Coberta principal 7 Coberta principal 10 

Dormitori principal 2 Dormitori principal 2 

Dormitori proa 2 Dormitori proa 2 

Dormitori doble 2 Dormitori doble babord 2 

Dormitori auxiliar 1 Dormitori doble estribord 2 

- - Dormitori auxiliar 2 

2.6. Exigències de benestar i confort 

El benestar i el confort en una habitació depèn de: 

1. Temperatura de l’aire interior. 

2. Humitat de l’aire interior. 

3. Qualitat de l’aire interior. 

4. Soroll. 

Deixant un moment a part  l’últim punt, existeixen dos maneres de 

controlar els altres tres primers. 

a) Climatització passiva. 

b) Climatització activa. 
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La passiva s’aconsegueix amb el disseny del vaixell, finestres, escletxes i les 

corrents naturals, i la activa, amb el sistema de climatització. 

2.6.1. Temperatura, humitat i distribució tèrmica de l’aire 

 

L’estat del benestar i confort es defineix mitjançant la temperatura efectiva, 

o el que es el mateix, uns diagrames, un d’estiu i un d’hivern, que no són 

altre cosa que diagrames psicromètrics sobre els quals es pinta una àrea 

que significa el conjunt de valors que poden tenir les propietats del aire per 

obtenir una sensació de benestar. 

 

 

Figura 8. Carta de confort d’estiu. 
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Figura 9. Carta de confort d’hivern. 

Sempre que l’aire es trobi dins de l’àrea assenyalada la sensació serà de 

confort. 

A part de la temperatura i la humitat, és important la distribució de 

temperatures al llarg de l’alçada de la cambra. La temperatura ha de ser el 

més constant possible en tota l’alçada habitable del local. 

Per corrents convectius naturals generats per la diferència de densitats 

entre aire calent i aire fred, l’aire fred (més dens) tendeix a ocupar la zona 

baixa de l’habitacle mentre que el calent (menys dens) tendeix a ocupar la 

part alta. 

Per això lo ideal seria introduir l’aire fred al estiu per la part superior i l’aire 

calent al hivern per la part inferior. Així doncs la col·locació de reixes 

d’impulsió i/o radiadors s’ha de fer de manera que contribueixin a obtenir 

una temperatura el mes constant possible al llarg de l’alçada de l’habitació. 

2.6.2. Velocitat mitjana de l’aire 

Una altra causa d’incomoditat és una velocitat alta de l’aire. La velocitat de 

impulsió de l’aire en un local ha de ser suficient per barrejar be l’aire 

interior però sense ser molest. 

La velocitat de difusió haurà de ser inferior a: 
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És a dir, 0,17 m/s a l’estiu i 0,15 m/s a l’hivern. 

2.6.3. Ventilació 

La ventilació és necessària en qualsevol espai habitat per persones. Això es 

deu a que la qualitat de l’aire interior es degrada per culpa de la respiració 

humana, vapor i altres gasos procedents de la suor i el metabolisme,  fum i 

altres substancies del tabac, entre d’altres. 

Per tal de renovar l’aire i eliminar periòdicament aquestes substàncies que 

degraden l’aire cal ventilar. La IT 1.1.4.2 del RITE estableix que per locals 

similars al que seria un vaixell l’aire ha de tenir una qualitat IDA 3 amb un 

cabal de ventilació de 16 dm3/s·persona ja que la normativa exigeix el doble 

de l’establert quan es pot fumar a l’interior del local. El CTE també estipula 

uns altres valors, però són menors als de un IDA 3 del RITE. 

En la construcció de vaixells es considera que les renovacions convenients 

de ventilació són les que es mostren a la taula 6. 

Taula 6. Renovacions per hora de les habitacions segons manuals de 

construcció de barques. 

Zona Renovacions/h R 

Cuina 10 

Banys 8 

Dormitoris 6 

Sales d’estar 5 

Sala de màquines 8 

Compartiment de bateries 

elèctriques 
150 

I el cabal de ventilació  ̇  en m3/h és: 

 ̇      

On V és el volum en m3 de la zona. 

A la taula 7, es mostren els cabals de ventilació de cada habitació. Com es 

pot veure, els banys i la sala de màquines, tot i no estar climatitzats, s’han 

de ventilar. 
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Taula 7. Ventilació per habitació. 

Squadron 55 Squadron 78 

Habitació  ̇  [m
3/h] Habitació  ̇  [m

3/h] 

Coberta principal 193,47 Coberta principal 385,50 

Dormitori principal 86,18 Dormitori principal 141,60 

Bany principal 49,25 Bany principal 70,60 

Dormitori proa 76,95 Dormitori proa 100,80 

Bany comú 41,34 Bany proa 38,44 

Dormitori doble 50,39 Dormitori doble babord 41,70 

Dormitori auxiliar 32,83 Dormitori doble estribord 41,70 

Bany auxiliar 20,06 Bany comú 38,44 

Sala de màquines 188,80 Dormitori auxiliar 136,80 

Compartiment bateries 57,49 Bany auxiliar 21,60 

- - Sala de màquines 177,25 

- - Compartiment bateries 76,66 

S’ha estimat que, en embarcacions de 15 m d’eslora, segons el projecte 

“Disseny d’una nanoxarxa elèctrica per embarcacions d’esbarjo”, s’instal·len 

aproximadament unes 12 bateries de 12V i capacitat igual a 210 Ah cada 

una. 

Per embarcacions de 24 m, es preveu que el seu numero rondi les 15 amb 

les mateixes capacitats i voltatges. 

La ventilació del projecte és totalment artificial, és a dir, que mitjançant el 

sistema de climatització s’introdueix tot el cabal de ventilació necessari. Que 

ambdós sistemes estiguin integrats es deu a la poca superfície que hi ha de 

parets, i per tant no seria lògic omplir-la de reixes. A més, cal pensar que 
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es disposa de la ventilació natural (escletxes, finestres, corrents d’aire, 

entre d’altres.). 

L’aire present a l’exterior de l’embarcació s’ha decidit considerar-lo com 

ODA2 (segons el RITE), aire amb altes concentracions de partícules. Per 

això s’hauran de posar filtres F6 o F7 a l’entrada de l’aire exterior, del aire 

de retorn i a la sortida dels impulsors. 

2.6.4. Condicions d’higiene 

Tant els conductes d’aire com les canalitzacions d’aigua i refrigerants estan 

dotats d’obertures de servei i dels elements necessaris per a l’actuació de 

manteniment, neteja, desinfecció i reparació tal i com indica la norma UNE-

ENV 12097. Els aparells instal·lats són desmuntables i accessibles per 

possibilitar qualsevol procediment descrit anteriorment. 

2.6.5. Ambient acústic 

Els sorolls i vibracions de les màquines de la instal·lació poden afectar al 

benestar dels usuaris. És per això que han d’estar equipades amb les 

mesures oportunes per reduir al màxim les seves emissions sonores i 

vibratòries. 

Les exigències de la IT 1.1.4.4 del RITE són perfectament aplicables en 

l’àmbit de la nàutica. 

Taula 8. Pressió acústica màxima admissible en diferents estàncies. 

Tipus d’estança 

Valors màxims de pressió acústica 

Dia Nit 

Dormitori 35 30 

Menjadors i sales 

d’estar 
35 30 

Espais de servei: 

Cuines, banys,... 
55 - 

Aquesta norma és molt restrictiva pel què es considera que si no es 

compleix, sense excedir-se en excés, la instal·lació no es considerarà 

errònia.   

Tant el tema dels sorolls com el de les vibracions estan tractats ja que les 

unitats que podrien fer soroll es troben en la sala de màquines. La resta de 

elements no tenen uns nivells de pressió acústica que superin els límits. 
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2.7. Potència d’il·luminació 

La potència d’il·luminació instal·lada en una embarcació s’ha estimat en uns 

164 W per les embarcacions de 15 m d’eslora i en 232 W en les de 24 m 

aproximadament. 

Aquestes són les considerades en els projecte  “Disseny d’una nanoxarxa 

elèctrica per embarcacions d’esbarjo” i corresponen a les necessitats 

d’il·luminació de cada estància en relació al seu us i ambient. 

Més endavant es mostra desglossada per cambrots. 
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CAPÍTOL 3: CÀLCUL 

DE LA CÀRREGA 

TÈRMICA 

Tot seguit es detalla tot el procés seguit per el disseny de la instal·lació  de 

HVAC. 

3.1. Aclariment de la normativa a seguir 

Seguidament s’aclarirà quines són les directives a seguir per el 

desenvolupament del projecte. 

L’única normativa existent en matèria de embarcacions d’esbarjo és el Reial 

Decret 2127/2004, del 29 d’octubre, amb el què es regulen els requisits de 

seguretat de les embarcacions, motos nàutiques, dels seus components i de 

les emissions d’escapament i sonores dels seus motors. Aquesta normativa 

transposa la Directiva 2003/44/EC europea al marc espanyol i amplia el seu 

àmbit d’aplicació a les motos nàutiques i als motors de propulsió instal·lats 

en elles. 

Aquesta normativa no fa cap referència a les instal·lacions tèrmiques en 

embarcacions d’esbarjo en quant a especificacions de disseny i càlcul. És 

per això que, simplement com a referència, es contemplen les directives i 

normatives del mateix àmbit establertes en altres sectors, com el de la 

construcció d’habitatges, sense agafar-les com a obligacions. 
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3.1.1. Normatives del sector 

El Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) estableix les 

condicions que han de complir les instal·lacions destinades a atendre la 

demanda de benestar tèrmic i higiene mitjançant les instal·lacions de 

calefacció, climatització i aigua calenta sanitària, per aconseguir un ús 

racional de l’energia. 

El consell de ministres del 20 de juliol del 2007 va aprovar un nou text 

derogant l’anterior. Aquest es tracta del Reial Decret 1027/2007, del que 

posteriorment es van realitzar algunes correccions (BOE A 2008-3745-C). 

El nou RITE sorgeix de la combinació del antic RITE, el DB d’estalvi 

energètic del Codi Tècnic d’Edificació (CTE) i una transposició parcial de la 

Directiva 2002/81/CE, normativa europea d’eficiència energètica dels 

edificis. 

3.1.2. Manuals 

En el món del HVAC, com en qualsevol altre, existeixen un seguit de 

manuals que serveixen com a ajuda per la realització de projectes 

d’instal·lacions del sector. 

Manual de aire acondicionado Carrier. És una guia pràctica per desenvolupar 

projectes de sistemes d’acondicionament d’aire elaborada per l’empresa 

Carrier destinada al enginyers projectistes y consultors. Aquest és 

considerat un dels més importats al estat espanyol. 

ASHRAE Handbook és una col·lecció de quatre volums realitzats per la 

American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers 

(ASHRAE) clara referent i considerada la organització més important en el 

sector. Refrigeration, Fundamentals, HVAC Systems and Equipment i HVAC 

Applications són els noms dels quatre volums on es tracten amb detall des 

dels fonaments del HVAC fins els avenços més pioners en el tema. Cada any 

es revisa un dels quatre volums i se’n edita una actualització. 

Existeixen molts altres manuals, pràcticament totes les firmes importants 

del sector tenen el seu propi manual, però no són molt diferents als 

exposats, que són objectes de referència general. 

3.1.3. Organismes competents 

Els organismes que controlen els aspectes legals exigits per la normativa en 

vigor en el marc estatal, en matèria de activitats nàutiques, són el Ministeri 

de Foment, la Direcció General de la Marina Mercant y Capitanies Marítimes. 

No obstant, pel que fa la nàutica d’esbarjo, les Comunitats Autònomes 

assumeixen certes competències no reservades exclusivament al Estat en 

funció de quina sigui. Catalunya és una d’elles. 
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3.2. Càrrega tèrmica de refrigeració 

El present projecte presenta el repte d’elaborar un sistema d’HVAC 

d’embarcacions d’esbarjo per un rang de vaixells entre 15 i 24 m d’eslora. 

El fet de no treballar sobre una embarcació concreta, es pretén que la 

instal·lació dissenyada sigui vàlida per tot el rang de vaixells descrit. Això 

exigeix un mètode de càlcul el més extrapolable possible, transformant en 

inútils les especificacions excessivament detallades. 

Per refrigerar un local s’ha d’extreure calor del seu interior (la mateixa 

quantitat per unitat de temps que entra de l’exterior). Aquesta calor entrant 

per unitat de temps és el que s’anomena càrrega tèrmica de refrigeració, i 

prové de la diferència de temperatura i d’humitat existent entre els dos 

ambients (l’interior i l’exterior), la radiació solar i el calor generat al interior. 

El calor que entra en conseqüència de la diferència de temperatures 

s’anomena calor sensible i el que entra com a conseqüència de la diferència 

d’humitats, es diu calor latent. 

3.2.1. Càrrega sensible 

Esta constituïda per: 

1. La calor per unitat de temps degut a la radiació solar a través de 

finestres, claraboies, ... 

2. La calor per unitat de temps degut a la radiació i transmissió a través 

de parets, terres i sostres que rebin radiació solar. 

3. Calor per unitat de temps degut a la transmissió amb l’ambient 

exterior per convecció i conducció a través de parets, terres i sostres 

que no rebin radiació solar. 

4. Calor sensible per unitat de temps degut a l’aire d’infiltracions. 

5. Calor sensible per unitat de temps degut a l’aire de ventilació. 

6. Calor sensible per unitat de temps generat per l’ocupació de les 

persones del local. 

7. Calor generat per la il·luminació de l’habitació. 

En el cas d’embarcacions les partides sensibles més importants de totes les 

descrites són provocades per la radiació solar. Això es deu a l’exposició 

llarga i directa que sofreixen a la radiació solar. 

Per la raó que s’ha explicat abans de que el càlcul ha de ser aplicable a un 

rang d’embarcacions, i perquè les variables de radiació són difícils de 

determinar degut a que la posició i orientació de l’embarcació no són fixes, 

les 3 primeres partides de la càrrega sensible s’agrupen en una sola que es 

calcula de la següent manera: 

 ̇           
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On QStr és la càrrega sensible triple en W, S la superfície de la cambra en 

m2, C un coeficient que depèn del tipus d’estança i la seva ubicació i ΔT la 

diferència de temperatura de l’aire interior i exterior. 

L’expressió d’aquesta partida triple és fruit de la pràctica i l’experiència. És 

el mètode utilitzat per les empreses projectistes importants del sector 

d’HVAC nàutic. 

Els valors del coeficient C es mostren a la taula 9. 

Taula 9. Coeficient C. 

Habitació C 

Saló coberta principal 30 

Saló entre coberta principal i inferior 24 

Cuina coberta principal 30 

Cuina coberta inferior 22 

Cambrot entre coberta principal i inferior 19 

Cambrot sota coberta 18 

Aquest coeficient s’augmenta si l’habitacle té una gran superfície envidrada 

com és el cas de les cobertes principals. 

A través del càlcul obtenim els valors mostrats a la taula 10. 

Taula 10. Càrrega de transmissió i radiació de refrigeració. 

Squadron 55 Squadron 78 

Habitació  ̇    [W] Habitació  ̇    [W] 

Coberta principal 5.242 Coberta principal 9.278 

Dormitori principal 953 Dormitori principal 1.487 

Dormitori proa 851 Dormitori proa 1.058 

Dormitori doble 557 Dorm. doble babord 438 

Dormitori auxiliar 363 Dorm. doble estribord 438 
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 - Dormitori auxiliar 1.436 

Total 7.964 Total 14.135 

La partida de calor sensible per unitat de temps degut a l’aire d’infiltracions 

només existirà en l’habitació per sobre de la coberta principal on es troba la 

porta d’accés a les estàncies principals del vaixell. 

Les embarcacions són per obligació molt estanques per evitar inundacions i 

les úniques obertures exteriors que tindran els cascs són la porta d’accés a 

la coberta principal, les escotilles d’accés al cambrot auxiliar i a la sala de 

màquines, les finestres i les reixes de ventilació. 

Pel càlcul d’aquesta partida, primer cal conèixer el cabal d’infiltracions 

aquest és igual a: 

 ̇                                   

On Vi és el cabal d’infiltracions en m3/h i 8 és el valor estipulat pel RITE en 

m3/h per porta exterior i persona. 

Taula 11. Cabal d’infiltracions. 

Squadron 55 Squadron 78 

Habitació  ̇  [m
3/h] Habitació  ̇  [m

3/h] 

Coberta Principal 56,00 Coberta Principal 80,00 

Llavors es calcula: 

 ̇    ̇                     

On  ̇   és la partida de calor sensible per unitat de temps degut a l’aire 

d’infiltracions en W,  ̇   el cabal màssic d’infiltracions en kg/s i cpm el calor 

específic de l’aire. 

Taula 12. Partida sensible d’infiltracions de refrigeració. 

Squadron 55 Squadron 78 

Habitació  ̇   [W] Habitació  ̇   [W] 

Coberta Principal 133 Coberta Principal 190 

La partida de calor sensible per unitat de temps degut a l’aire de ventilació 

es calcula de manera similar a la d’infiltracions. 

Es considera que les infiltracions són ventilació natural pel que, en 

l’habitació on n’hi ha, si el cabal d’infiltracions supera al cabal mínim 

estipulat de ventilació no s’introduirà aquest últim a través del sistema. En 



Eduard Joaquim Reig Viader   

- 42 - 

 

canvi, si el cabal d’infiltracions no supera el cabal de ventilació, s’introduirà 

la diferència entre els dos a través del sistema. 

Així doncs, els cabals de ventilació en cada habitació seran els indicats a la 
taula 13. 

Taula 13. Cabal de ventilació introduït a través del sistema. 

Squadron 55 Squadron 78 

Habitació 
 ̇  

[m3/h] 

 ̇  

[m3/h] 

 ̇       

[m3/h] 
Habitació 

 ̇  
[m3/h] 

 ̇  

[m3/h] 

 ̇       

[m3/h] 

Coberta 

principal 
249,47 56,00 193,47 

Coberta 

principal 
465,5 80,00 385,5 

Dormitori 

principal 
86,18 - 86,18 

Dormitori 

principal 
141,6 - 141,6 

Bany 

principal 
49,25 - 49,25 

Bany 

principal 
70,60 - 70,60 

Dormitori 

proa 
76,95 - 76,95 

Dormitori 

proa 
100,8 - 100,8 

Bany comú 41,34 - 41,34 Bany proa 38,44 - 38,44 

Dormitori 

doble 
50,39 - 50,39 

Dormitori 

doble 

babord 

41,70 - 41,70 

Dormitori 

auxiliar 
32,83 - 32,83 

Dormitori 

doble 

estribord 

41,70 - 41,70 

Bany 

auxiliar 
20,06 - 20,06 Bany comú 38,44 - 38,44 

Sala de 

màquines 
188,8 - 188,8 

Dormitori 

auxiliar 
136,8 - 136,8 

Compart. 

bateries 
57,49 - 57,49 

Bany 

auxiliar 
21,60 - 21,60 

- - - - 
Sala de 

màquines 
177,3 - 177,3 

- - - - 
Compart. 

bateries 
76,66 - 76,66 

Cal remarcar que, per una bona circulació del aire i per no sobrecarregar la 

superfície del vaixell de reixes de ventilació, la impulsió de l’aire de 
ventilació dels banys es produeix a través de les cambres que hi 

comuniquen. A la vegada, aquestes cambres en comunicació amb els banys, 
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s’han eliminat les reixes d’extracció i aquesta es dur a terme a través dels 

banys. 

Les bateries elèctriques es col·locaran a la sala de màquines. És per això 

que la ventilació del compartiment de bateries es sumarà al de la sala de 
màquines. 

Ara, coneixent el cabal de ventilació: 

 ̇    ̇                  ̇            

On Qsv és la partida de calor sensible per unitat de temps degut a l’aire de 

ventilació en W, mai  el cabal màssic de ventilació i f el factor de by-pass de 

la bateria de refrigeració que per definició se li dona el valor de 0,25. 

Taula 14. Partida sensible de ventilació de refrigeració. 

Squadron 55 Squadron 78 

Habitació  ̇   [W] Habitació  ̇   [W] 

Coberta principal 115 Coberta principal 229 

Dormitori principal 81 Dormitori principal 126 

Dormitori proa 70 Dormitori proa 83 

Dormitori doble 30 Dormitori doble babord 48 

Dormitori auxiliar 31 Dormitori doble estribord 25 

  Dormitori auxiliar 94 

Total 328 Total 605 

Tant en el SQ 55 com en el 78, s’han tingut en compte les càrregues de 

ventilació dels banys. Tot i que els banys no es climatitzen, l’aire de 

ventilació d’ells s’introdueixen a través del cambrots amb els que 

comuniquen. Per tant, la càrrega tèrmica afectarà a aquells cambrots que si 

estan climatitzats. 

La partida de calor sensible per unitat de temps generat per l’ocupació de 

les persones del local és funció del nombre de persones (n) que ocupen el 

recinte i l’activitat que realitzin. 

 ̇        

On Os és el calor generat segons l’activitat física. 
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Taula 15. Partida sensible deguda a l’ocupació. 

Squadron 55 Squadron 78 

Habitació  ̇   [W] Habitació  ̇   [W] 

Coberta principal 532 Coberta principal 760 

Dormitori principal 140 Dormitori principal 140 

Dormitori proa 140 Dormitori proa 140 

Dormitori doble 140 Dormitori doble babord 140 

Dormitori auxiliar 70 Dormitori doble estribord 140 

- 1.022 Dormitori auxiliar 140 

Total 1.022 Total 1.460 

La partida del calor generat per la il·luminació de l’habitació és la potència 

elèctrica d’il·luminació en W. 

 ̇       

Els vaixells compresos entre aquestes eslores tenen una potència elèctrica 

d’il·luminació total aproximada d’entre 230 i 300 W. A la taula 17 es 

detallen les càrregues existents en les habitacions climatitzades 

Taula 16. Partida d’il·luminació. 

Squadron 55 Squadron 78 

Habitació  ̇   [W] Habitació  ̇   [W] 

Coberta principal 68 Coberta principal 98 

Dormitori principal 26 Dormitori principal 34 

Dormitori proa 26 Dormitori proa 34 

Dormitori doble 26 Dormitori doble babord 24 
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Dormitori auxiliar 18 Dormitori doble estribord 24 

 164 Dormitori auxiliar 18 

Total 164 Total 232 

 

3.2.2. Càrrega latent 

La constitueixen: 

1. La calor latent per unitat de temps provocada per l’aire d’infiltracions. 

2. La calor latent per unitat de temps provocada per l’aire de ventilació. 

3. La calor latent per unitat de temps generada per l’ocupació. 

La partida latent de l’aire d’infiltracions es calcula: 

 ̇    ̇               ̇     

On  ̇   és la partida en W, Lm el calor latent mig en J/kg, Vi el cabal 

d’infiltracions en m3/h i ΔW la diferència d’humitats en gw/kga. 

Taula 17. Partida latent d’infiltracions de refrigeració. 

Squadron 55 Squadron 78 

Habitació  ̇   [W] Habitació  ̇   [W] 

Coberta Principal 311 Coberta Principal 445 

 

La partida latent de l’aire de ventilació es calcula: 

 ̇    ̇                 ̇            

Taula 18. Partida latent de ventilació de refrigeració. 

Squadron 55 Squadron 78 

Habitació  ̇   [W] Habitació  ̇   [W] 

Coberta principal 269 Coberta principal 535,94 

Dormitori principal 188 Dormitori principal 295,01 

Dormitori proa 164 Dormitori proa 193,58 
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Dormitori doble 70 Dormitori doble babord 
111,42 

Dormitori auxiliar 74 Dormitori doble estribord 
57,97 

  Dormitori auxiliar 94,25 

Total 765 Total 1.414,14    

La partida latent d’ocupació en W és: 

 ̇        

On OL és el calor latent generat per persona. 

Taula 19. Partida latent d’ocupació. 

Squadron 55 Squadron 78 

Habitació  ̇   [W] Habitació  ̇   [W] 

Coberta principal 490 Coberta principal 700 

Dormitori principal 60 Dormitori principal 60 

Dormitori proa 60 Dormitori proa 60 

Dormitori doble 60 Dormitori doble babord 60 

Dormitori auxiliar 30 Dormitori doble estribord 60 

  Dormitori auxiliar 60 

Total 700 Total 1.000 

3.2.3. Càrrega de refrigeració total 

Les càrregues sensibles i latents totals de cada habitació en W són per tant: 

 ̇   ̇     ̇    ̇    ̇    ̇    

 ̇   ̇    ̇    ̇   

La suma de la càrrega sensible i la latent ens dimensionarà la instal·lació. 

Aquesta càrrega tèrmica resultant s’anomena càrrega màxima, i és la que 
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correspon a la temperatura exterior de projecte (mitja de les màximes en el 

mes de juliol). 

El més comú però, és que la temperatura exterior sigui inferior a la de 

projecte i com a resultat també ho serà la càrrega tèrmica. Aquest cas es 

coneix com a treball a càrrega tèrmica parcial. Cal una bona regulació i 

control del sistema per tal de què, tot i no treballar amb les condicions 

màximes, el rendiment del sistema no caigui en excés. 

Si algun dia la temperatura exterior fos major a la del projecte el sistema 

no seria capaç de contrarestar la càrrega tèrmica d’aquelles condicions i la 

temperatura del l’interior de l’embarcació pujaria uns graus. Aquesta 

situació es coneix com a sobrecàrrega però, tot i que no és molt freqüent, 

s’ha d’evitar que es produeixi. És per això que els valors calculats de les 

càrregues tèrmiques estan una mica sobredimensionats. 

Taula 20. Càrrega tèrmica de refrigeració Squadron 55. 

Squadron 55 

Habitació  ̇        [W]  ̇        [W]  ̇        [W] 

C. principal 6.090 1.070 7.160 

Dorm. principal 1.199 248 1.447 

Dorm. proa 1.087 224 1.311 

Dorm. doble 753 130 883 

Dorm. aux. 482 104 586 

Total 9.611 1.777 11.388 

Taula 21. Càrrega tèrmica de refrigeració Squadron 78. 

Squadron 78 

Habitació  ̇        [W]  ̇        [W]  ̇        [W] 

C. principal 10.556 1.681 12.237 
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Dorm. principal 1.787 355 2.142 

Dorm. proa 1.315 254 1.569 

Dorm. doble babord 650 171 821 

Dorm. doble estribord 627 118 745 

Dorm. aux. 1.689 280 1.969 

Total 16.623 2.859 19.482 

Com es pot veure a les taules 20 i 21, el pes important de la càrrega 

tèrmica és la partida de radiació i transmissió. L’aïllament tèrmic en els 

vaixells és molt bo per tant el calor transmès per transmissió no és molt 

gran. Per tant, el què realment fa que aquesta càrrega sigui tan gran és el 

calor rebut per radiació. 

En tots dos casos, que la càrrega de radiació sigui la més important 

comporta que quasi un 70% de la càrrega total es concentri a la coberta 

principal, essent així degut a que es la que rep major impacte dels rajos 

solars i té gairebé total la superfície de vidre present en el vaixell. 

3.3. Càrrega tèrmica de calefacció 

A l’hivern es produeix un flux de calor des de l’interior de l’embarcació cap a 

fora motivat per la diferència de temperatures. A més, l’aire de ventilació i 

les infiltracions també produeixen una fuga addicional de calor. 

En calefacció però, el calor provinent de la radiació juga a favor de la 

instal·lació igual que el calor generat per l’ocupació, la il·luminació i els 

aparells electrònics de navegació i domèstics. És per això, que, per molt que 

el salt tèrmic entre l’interior i l’exterior sigui superior en hivern que en estiu, 

la càrrega tèrmica de calefacció sempre serà inferior que la de refrigeració 

ja que, com ja s’ha dit, la càrrega més important en les embarcacions és la 

de radiació. 

A més, no es contemplen les càrregues latents. Com que l’escalfament que 

es produeix és sensible, no hi ha variació d’humitat i per tant no hi ha calor 

latent. 

També cal tenir en compte que, en totes les màquines que generen fred per 

cicle de compressió, sempre és major la calor que produeixen que la que 

són capaces d’extreure. Raó de més que justifica que la instal·lació 
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dimensionada a través de la càrrega tèrmica de refrigeració serà capaç de 

proporcionar la calefacció necessària. 

És per això, que en la pràctica, si s’utilitza un cicle de compressió 

reversible, no cal calcular la càrrega tèrmica de calefacció. En canvi, si per 

generar calefacció s’utilitza un sistema independent al de refrigeració caldrà 

dimensionar-lo. 

El que s’ha considerat és que la potència de calefacció té un valor aproximat 

del 70% de la càrrega tèrmica de refrigeració. 

Així doncs, les potències de calefacció dels fan-coils són les mostrades a la 

taula 22. 
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CAPÍTOL 4: ELECCIÓ 

DEL SISTEMA D’HVAC  

El sistema de HVAC triat ha de ser capaç de realitzar l’extracció de calor al 

estiu i aportar calor al hivern a més de proporcionar l’estat de confort 

descrit anteriorment a l’interior de l’embarcació. 

Per embarcacions, el sistema més adient, d’acord amb l’estudi realitzat en 

el PFC1, és el de refredament/escalfament centralitzat d’un fluid frigorífic 

transportat a través de tubs de coure. Aquest també és el més utilitzat. 

Aquest sistema, és un conjunt de dos subsistemes integrats. El sistema de 

refrigeració, per compressió de vapor, i el de calefacció, per escalfament 

d’un fluid transmissor a través de resistències elèctriques. 

4.1. Descripció del sistema 

El sistema base és el de refrigeració. Aquest està composat per tres circuit 

per on hi circulen 3 fluids amb diferents propietats i funcions. 

El circuit principal és el anomenat loop. Aquest és un circuit tancat per on hi 

circula un refrigerant (en aquest cas el R-134a) que s’escalfarà o es 

refredarà segons l’acondicionament que es vulgui en aquell moment. 

En estiu, el freó d’aquest circuit es refredat en una unitat central de 

tractament anomenada chiller, generalment situada a la sala de màquines. 

Aquesta és un conjunt compacte integrat per un compressor i un 

condensador. El compressor té la funció de proporcionar el treball mecànic 

necessari pel funcionament del cicle, i el condensador, la de refredar el 

fluid. 
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Figura 10. Chiller sèrie MTC de Cruisair. 

El compressor és hermètic de tipus scroll accionat per un motor elèctric i 

amb el seu treball proporciona el salt de pressió necessari per la circulació 

del fluid i l’intercanvi de calor amb els altres dos circuits. 

El gas refrigerant fred en estat líquid que surt del condensador es conduit 

per canonades de coure fins a les unitats terminals o fan-coils. Aquestes 

estan formades per un serpentí i un ventilador i estan situades en les 

habitacions acondicionades (com a mínim un fan-coil per habitació). 

 

Figura 11. Fan-coil sèrie AT de Marine Air Systems. 

La funció dels fan-coils és la de fer circular una mescla d’aire interior i de 

ventilació a través del serpentí refrigerat. D’aquesta manera la temperatura 

de l’aire disminueix com també ho fa la seva humitat i alhora es 

proporciona una renovació de l’aire. 

Així doncs, el sistema d’acondicionament d’aire i el de ventilació es troben 

integrats en un de sol. 
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Una vegada el refrigerant surt del serpentí, la seva temperatura ha 

augmentat i es troba en estat gasos. Llavors es retornat a la unitat central 

per ser altra vegada refredat. 

El tercer circuit i últim es el d’aigua marina i la seva funció es refrigerar el 

freó en estat gasos i alta temperatura que passa pel condensador en tornar 

dels fan-coils. 

Amb l’ajuda d’una bomba hidràulica es fa circular l’aigua de mar a traves 

d’un petit circuit  per d’aquesta manera extreure la calor del refrigerant 

cedint-la a l’aigua. 

En hivern en canvi, només treballen 2 circuits, el d’aire i el de refrigerant. 

El chiller s’apaga i en lloc d’ell treballen les resistències elèctriques que 

escalfen el fluid refrigerant. 

 

Figura 12. Boilers per chiller de Climma Marine Air 

Conditioning. 

Altra vegada el fluid, aquesta vegada calent, s’envia als fan-coils on aquesta 

vegada cedeixen calor a l’aire que circula a través d’ells i retornen el fluid 

fred als bullidors. 

El freó aquesta vegada es fa circular a través d’una bomba situada al retorn 

del refrigerant als bullidors. 

Aquest és l’esquema bàsic de la instal·lació però a més se n’han d’incloure 

d’altres pel control i la seguretat del sistema. 

 Un calderí o vas d’expansió, un purgador automàtic i una vàlvula de 

seguretat són elements són per garantir la seguretat de la instal·lació. 

La funció del calderí és absorbir els canvis de volum soferts pel refrigerant 

en canviar de temperatura. El freó en escalfar-se augmenta de volum cosa 

que posaria en perill la instal·lació si el calderí no hi fos. 

El purgador automàtic s’encarrega d’eliminar l’aire del circuit que hagi pogut 

entrar. Aquest  aire redueix l’eficiència del sistema i convé eliminar-lo. Per 

això es col·loca el purgador en el tram líquid del refrigerant per evitar la 

pèrdua involuntària d’aquest. 
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I finalment la vàlvula de seguretat. Aquesta és un dispositiu dissenyat de tal 

manera que si la pressió puja per sobre d’un valor determinat (pressió de 

tarat), superior a la normal pel seu disseny, s’obre automàticament evitant 

que el sistema es vegi afectat. 

A més d’aquests elements, la instal·lació estarà dotada de vàlvules 

d’estanqueïtat a l’entrada i sortida de cada aparell per poder actuar sobre 

ells en cas de necessitat de fer reparacions, manteniment o substitució. 

Finalment, el circuit de refrigerant haurà de estar dotat d’unes vàlvules de 

presa de càrrega per fer la càrrega inicial més les següents recàrregues 

necessàries ja que, amb el funcionament, el circuit va perdent molt 

lentament i progressivament massa de refrigerant. 

El circuit d’aire, és individual per cada fan-coil. L’explicació de l’aspiració i 

impulsió d’aquest aire es troba detallada més endavant, en l’apartat 6.1 

(tractament de l’aire) així com la ventilació i l’extracció. 

L’aire que circula pel fan-coil haurà de ser filtrat com s’explica en l’apartat 

2.6.3 anterior (exigències de benestar i confort, ventilació). 

La humitat de l’aire també serà alterada en el seu pas a través del fan-coil. 

En refrigeració l’aire es refredarà per sota del seu punt de rosada pel que 

par del vapor d’aigua dissolt en ell es condensarà. Aquesta aigua 

condensada es recollirà en cada fan-coil en la safata de condensació i serà 

expulsada a l’exterior a través d’un petit conducte. 

En calefacció, l’aire després de ser escalfat en el fan-coil es farà passar per 

un humidificador augmentant així la seva humitat fins les condicions de 

confort estipulades anteriorment. 

El circuit d’aigua marina, és el més reduït possible. La bomba agafa aigua 

del mar prèviament filtrada i la fa circular pel condensador del chiller per 

després retornar-la al mar a una temperatura superior. 

Així doncs aquest sistema presenta molts avantatges. 

El primer és que integra la calefacció, refrigeració i ventilació en un sol 

sistema. 

El segon, que el tractament centralitzat del freó comporta un estalvi 

econòmic, espacial i redueix la quantitat de soroll en l’ambient. 

La refrigeració per cicles de compressió de vapor tenen rendiments 

superiors al 1, arribant fins el 3 i 4, fet que els converteix en sistemes molt 

eficients energèticament. A més en disposar de aigua marina per la 

refrigeració augmenta la capacitat dels chiller. 

El principal inconvenient però, és que el cost de la instal·lació és major ja 

que aquesta és més complexa i cara. A més el seu manteniment és major 

que el de altres instal·lacions (revisions periòdiques del circuit de 

refrigerant). 



 Sistema HVAC per embarcacions d’esbarjo 

 

- 55 - 

 

A canvi però, el fet de que es treballi amb un circuit de refrigerant intermig, 

permet que l’aire sigui tractat individualment a cada habitació possibilitant 

així diferents temperatures a cada habitació (control i regulació 

independents) i reduint les canalitzacions respecte un sistema de 

tractament d’aire centralitzat. 

La calefacció elèctrica integrada en canvi, presenta un cost de la instal·lació 

es pràcticament nul, però una eficiència energètica molt baixa. 

4.2. Control de la instal·lació 

El control de la instal·lació és semiautomàtic. 

El usuari controla, per mitjà d’un display, la temperatura de l’interior de 

l’habitació i la velocitat de funcionament del ventilador del fan-coil. En 

funció d’aquestes dos variables, el sistema s’autoregula electro-

mecànicament segons els paràmetres de funcionament que se li han donat 

prèviament. 

Aquest apartat es detalla més extensament en el capítol 7 (Control de la 

instal·lació). 

Existeix la possibilitat de controlar tots els displays de totes les habitacions 

climatitzades alhora. Això ho fa possible un SCADA, com s’explica en el 

projecte solidari a aquest “SCADA per embarcacions d’esbarjo”. 
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CAPÍTOL 5: CÀLCUL 

PARÀMETRES DE 

FUNCIONAMENT I 

DIMENSIONAMENT 

DELS ELEMENTS 

Una vegada coneixem el sistema a utilitzar i les càrregues que aquest ha de 

ser capaç de vèncer, cal dimensionar-lo i calcular tots els seus paràmetres 

de funcionament. 

El dimensionament dels aparells i de la instal·lació en general es fa en 

funció de la càrrega de refrigeració. Això es deu a que aquesta és més 

superior a la de calefacció i exigeix uns elements de més capacitat. 

A més la part complexa de la instal·lació es la que correspon al sistema de 

refrigeració. 
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5.1. Tractament de l’aire 

El circuit últim és el de l’aire. L’objectiu de tot el sistema de climatització és 

adequar les seves característiques pel confort dels ocupants. 

L’aire, per tractar-lo, es fa circular pels fan-coils on s’escalfa o es refreda 

segons l’acondicionament desitjat. Aquest aire és una mescla, considerada 

adiabàtica, de l’aire de recirculació i el de ventilació. Es evident per tant que 

es treballarà amb aire amb diferents propietats. 

Es té: 

- Aire de ventilació amb les condicions exteriors. 

- Aire de recirculació amb les condicions interiors. 

- Aire a l’entrada del fan-coil, mescla dels dos anteriors. 

- Aire a la sortida del fan-coil amb unes condicions finals. 

L’estudi de les seves temperatures i humitats es fa a través del diagrama 

psicomètric. 

Aquest és un diagrama de temperatura (abscisses) i humitat específica 

(ordenades) a pressió atmosfèrica (1,01325 bar). 

Sobre ell es representen diferents punts. Aquests corresponen a cada un 

dels estats en els que es troba l’aire en circular pel sistema de refrigeració o 

calefacció. 

1. Aire exterior  

2. Aire interior 

3. Aire entrada fan-coil 

4. Aire a temperatura superfície fan-coil 

5. Aire de subministrament 

Com que cada habitació té càrregues i cabals de ventilació diversos, és 

evident que les condicions d’impulsió de l’aire i les potències tèrmiques que 

hauran de proporcionar els fan-coils seran diferents segons l’habitació. 

Per això l’aire de cada habitació s’ha d’estudiar per separat. 

Per l’acondicionament d’estiu, es comença representant els punts 1 i 2 que 

representen l’estat de l’aire a l’exterior i a l’interior del local respectivament. 

La recta que uneix aquests dos punts representa els possibles estats de 

l’aire a l’entrada del fan-coil que depenen de les temperatures 2 i 1. 

Com que es coneixen les carregues tèrmiques sensibles i latents de cada 

habitació es pot trobar el factor de calor sensible (FCS) de cada una. Aquest 

representa la magnitud del calor sensible respecte el total de la càrrega 

tèrmica. 

Es traça una línia entre el FCS des de l’escala de FCSs (ordenades) i el focus 

(24 ºC a 50% H.R). 
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Fent una paral·lela que passi pel punt 2, es trobarà el punt 4. Punt on talla 

la paral·lela amb la corba de saturació de l’aire.  

El cabal necessari d’aire que s’ha introduir en cada cambra ha de 

compensar el guany de calor sensible i latent present degut a la diferència 

de condicions entre l’aire interior i l’exterior més el guany de calor sensible 

o latent degut a la introducció d’aire de ventilació (aire de l’exterior). 

Considerant l’aire com a gas ideal perfecte. 

 ̇   ̇      (     )     

Dit d’una altra manera, la diferència de temperatura entre l’aire del local i el 

impulsat dins del local determina el cabal d’aire necessari per compensar els 

guanys de calor sensible i latent. 

L’expressió anterior és equivalent a: 

 ̇   ̇      (   )  (     )     

On f es el factor de by-pass del fan-coil que es considera un estàndard de 

0,25. 

Aïllant-ne el cabal màssic es determina quin és el necessari per contrarestar 

la càrrega tèrmica de refrigeració del local. 

Seguidament, la temperatura a l’entrada de cada fan-coil serà: 

   
 ̇ 

     
 (     )          

Producte de la mescla adiabàtica de l’aire de recirculació i el de ventilació. 

Situant T3 en el diagrama, a sobre de la recta que uneix 1 i 2, es troba la 

humitat en el punt 3. I per tant es pot calcular la seva entalpia. 

                  (        )        

 Finalment, la temperatura de l’aire de subministrament és: 

     (     )          

Això es deu a que part de l’aire que entra al fan-coil no entra en contacte 

amb el serpentí i surt a la mateixa T que a l’entrada. T5 és la temperatura 

de la mescla de l’aire que ha contactat i el que no a la sortida. 

Ara es pot trobar el punt 5 situant-lo sobre la recta 2-4 a la temperatura T5. 

I per tant, també es pot calcular la seva entalpia. 

En refredar l’aire de T3 a T5, es produeix una deshumidificació deguda a que 

la temperatura T5 és mes baixa que el punt de rosada de l’aire que entra al 

fan-coil (T3). Com a conseqüència, la quantitat de vapor d’aigua que no pot 

dissoldre l’aire es condensa i cau en forma d’aigua. 
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Aquesta aigua es recollida a la safata de condensació que té cada fan-coil 

que tenen un conducte de drenatge automàtic que extreu l’aigua cap a 

l’exterior del vaixell. 

Si s’uneixen el punt 3 amb el 5, la recta que en resulta representa l’evolució 

de l’aire en seu pas pel fan-coil. 

La recta que uneix el punt 5 amb el punt 2 representa l’evolució de l’aire a 

l’interior del local i es diu recta tèrmica del local. 

Les temperatures, humitats i les entalpies de cada punt del diagrama de 

cada fan-coil es poden trobar als annexos, així com les representacions del 

diagrames psicromètrics per cada habitació de cada embarcació. 

Seguidament es detallen els cabals d’aire de subministrament i les 

potències necessàries de cada fan-coil per cada una de les embarcacions 

per separat. 

Taula 22. Cabal d’aire i potència de refrigeració per habitació SQ 55. 

Habitació  ̇     [kg/s]  ̇     [m
3/h]  ̇   [W] 

C. principal 0,7511 2.253 8.465 

Dorm. principal 0,1521 456 2.396 

Dorm. proa 0,1375 413 2.247 

Dorm. doble 0,0951 285 1.230 

Dorm. aux. 0,0607 182 954 

Total - - 15.293 

Taula 23. Cabal d’aire i potència de refrigeració per habitació SQ 78. 

Habitació  ̇     [kg/s]  ̇     [m
3/h]  ̇   [W] 

C. principal 1,3220 3.966 14.780 

Dorm. principal 0,2291 687 3.631 

Dorm. proa 0,1680 504 2.531 
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Dorm. doble babord 0,0793 238 1.389 

Dorm. doble estribord 0,0783 235 1.026 

Dorm. aux. 0,2182 655 3.055 

Total - - 26.412 

Taula 24. Cabal d’aire i potència de refrigeració per fan-coil del SQ 55. 

Habitació Fan-coil Model 
 ̇         

[W] 

 ̇          

[W] 

 ̇           

[m3/h] 

 ̇            

[m3/h] 

Coberta 

principal 

COB/B1 
CLIMMA 

FC8 
2.346 2.116 661 563 

COB/B2 
CLIMMA 

FC8 
2.346 2.116 661 563 

COB/E3 
CLIMMA 

FC8 
2.346 2.116 661 563 

COB/E4 
CLIMMA 

FC8 
2.346 2.116 661 563 

Dormitori 

principal 
D.PRN/6 

CLIMMA 

EV9 
2.639 2.396 527 456 

Dormitori 

proa 
D.PRO/8 

CLIMMA 

EV9 
2.639 2.247 527 413 

Dormitori 

doble 
D.DBL/7 

CLIMMA 

EV4.5 
1.320 1.230 291 285 

Dormitori 

auxiliar 
D.AUX/5 

CLIMMA 

EV4.5 
1.320 954 291 182 

Taula 25. Cabal d’aire i potència de refrigeració per fan-coil del SQ 78. 

Habitació Fan-coil Model 
 ̇         

[W] 

 ̇          

[W] 

 ̇           

[m3/h] 

 ̇            

[m3/h] 

Coberta 

principal 

COB/B1 
CLIMMA 

FC8 
2.346 2.199 661 590  

COB/B2 
CLIMMA 

FC8 
2.346 2.199 661 590  

COB/B3 
CLIMMA 

FC12 
3.519 2.991 850 803  
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COB/E4 
CLIMMA 

FC8 
2.346 2.199 661 590  

COB/E5 
CLIMMA 

FC8 
2.346 2.199 661 590  

COB/E6 
CLIMMA 

FC12 
3.519 2.991 850 803  

Dormitori 

principal 

D.PRN/B9 
CLIMMA 

EV7 
2.053 1.816 350 344  

D.PRN/E10 
CLIMMA 

EV7 
2.053 1.816 350 344  

Dormitori 

proa 

D.PRO/B13 
CLIMMA 

EV4.5 
1.320 1.266 261 252  

D.PRO/E14 
CLIMMA 

EV4.5 
1.320 1.266 261 252  

Dorm. doble 

babord 
D.DBL/B11 

CLIMMA 

EV4.5 
1.320 1.389 261 238  

Dorm. doble 

estribord 
D.DBL/E12 

CLIMMA 

EV4.5 
1.320 1.026 261 235  

Dormitori 

auxiliar 

D.AUX/B7 
CLIMMA 

EV7 
2.053 1.527 350 327  

D.AUX/E8 
CLIMMA 

EV7 
2.053 1.527 350 327  

Com es mostra a les taules, les càrregues de les habitacions més grans no 

es contraresten amb un sol fan-coil sinó amb varis. Això proporciona una 

millor distribució tèrmica de l’aire i com a conseqüència un millor confort. 

D’aquesta manera també es millora l’eficiència energètica i es produeix 

menys soroll, a més de que un fan-coil de grans dimensions no és fàcil 

d’encabir dins dels espais d’una embarcació. 

Com a conseqüència el cabal d’aire que circula a través d’ells és el 

proporcional a la càrrega tèrmica que vencen. 

La suma de les potències frigorífiques de tots els fan-coils serà la que haurà 

de proporcionar la unitat central chiller. 

Taula 26. Potència de refrigeració dels chiller del SQ 55 i SQ 78. 

Vaixell 
 ̇         

[W] 
Model 

 ̇        

[W] 

SQ55 15.293 

CLIMMA 

CWS 

SOLO 60 

17.595 
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SQ78 26.412 

CLIMMA 

CWS 

SOLO 96 

28.152 

Per l’acondicionament d’estiu, es situa un humidificador a l’entrada d’aire 

del fan-coil. Aquest augmenta la humitat de l’aire abans de que entri al fan-

coil i augmenti la seva temperatura. 

El procediment de càlcul de les propietats de l’aire a cada punt del circuit és 

el següent. 

Primer se situen els punts 1 i 2 en el diagrama i s’uneixen amb una recta. 

Com que el fan-coils ja ha estat dimensionats amb el càlcul del sistema de 

refrigeració, ja es coneixen els cabals d’impulsió. 

Aquests cabals d’impulsió són més grans del necessari en calefacció (ja que 

la càrrega de calefacció és molt més petita). Això farà que la temperatura a 

la sortida del fan-coil sigui una menor del que normalment s’agafa per 

projectes (entre 30 i 50), i també apujarà la temperatura de l’aire d’entrada 

al humidificador, evitant que l’aire que en surt estigui sobre saturat. 

Coneixem la potència de calefacció (un 70% de la potència de refrigeració. 

Taula 27. Potència de calefacció dels vaixells 55 i 78. 

Squadron 55 Squadron 78 

Habitació  ̇        [W] Habitació  ̇        [W] 

C. principal 5.926 C. principal 10.346 

Dorm. principal 1.677 Dorm. principal 2.542 

Dorm. proa 1.573 Dorm. proa 1.772 

Dorm. doble 861 Dorm. doble babord 972 

Dorm. aux. 668 Dorm. doble estribord 718 

- - Dorm. auxiliar 2.138 

Total 10.705 Total 18.489 

Seguidament es busca la temperatura T3 com en l’acondicionament d’estiu i 

també es dibuixa sobre el diagrama, sobre la recta 1-2. Així es trobarà la 

seva humitat i es podrà calcular la seva entalpia. 
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Amb l’entalpia del punt 3 es podrà trobar la entalpia del punt 5 i per tant la 

seva temperatura. 

A continuació es traça una horitzontal que passi pel punt 2. Sobre ella se 

situaran el punt 4 i 5. 

El punt 4 serà la temperatura de la superfície del serpentí i correspon a la 

intersecció entre la recta horitzontal anterior i la recta de saturació 

adiabàtica que passa pel punt 3. 

La potència calorífica de cada fan-coil es mostra a la següent taula. 

Taula 28. Cabal d’aire i potència calorífica per fan-coil del SQ 55. 

Habitació Fan-coil Model  ̇   [W]  ̇     [m
3/h] 

Coberta principal 

COB/B1 CLIMMA FC8 1.481 563 

COB/B2 CLIMMA FC8 1.481 563 

COB/E3 CLIMMA FC8 1.481 563 

COB/E4 CLIMMA FC8 1.481 563 

Dormitori principal D.PRN/6 CLIMMA EV9 1.677 456 

Dormitori proa D.PRO/8 CLIMMA EV9 1.573 413 

Dormitori doble D.DBL/7 CLIMMA EV4.5 861 285 

Dormitori auxiliar D.AUX/5 CLIMMA EV4.5 668 182 

Taula 29. Cabal d’aire i potència calorífica per fan-coil del SQ 78. 

Habitació Fan-coil Model  ̇   [W]  ̇     [m
3/h] 

Coberta principal 

COB/B1 CLIMMA FC8 1.540 590 

COB/B2 CLIMMA FC8 1.540 590 

COB/B3 CLIMMA FC12 2.094 803 

COB/E4 CLIMMA FC8 1.540 590 
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COB/E5 CLIMMA FC8 1.540 590 

COB/E6 CLIMMA FC12 2.094 803 

Dormitori principal 

D.PRN/B9 CLIMMA EV7 1.271 344 

D.PRN/E10 CLIMMA EV7 1.271 344 

Dormitori proa 

D.PRO/B13 CLIMMA EV4.5 886 252 

D.PRO/E14 CLIMMA EV4.5 886 252 

Dorm. doble babord D.DBL/B11 CLIMMA EV4.5 972 238 

Dorm. doble estribord D.DBL/E12 CLIMMA EV4.5 718 235 

Dormitori auxiliar 

D.AUX/B7 CLIMMA EV7 1.069 327 

D.AUX/E8 CLIMMA EV7 1.069 327 

L’element que escalfa el refrigerant, com s’ha expressat amb anterioritat, és 

un conjunt de bullidors elèctrics. Els bullidors que s’han escollit són els 

mostrats a la següent taula. 

Taula 30. Potència calorífica dels bullidors del SQ 55 i SQ 78. 

Vaixell  ̇         [W] Model  ̇        [W] n  ̇       [W] 

SQ55 10.705 CLIMMA Boiler 6 6.000 2 12.000 

SQ78 18.489 CLIMMA Boiler 6 6.000 4 24.000 

L’aire tractat als fan-coils s’introduirà a l’interior de les habitacions 

climatitzades per mitjà de les reixes de descàrrega. Aquestes se situaran en 

llocs estratègicament pensats per afavorir a la correcta climatització de 

l’habitació i a una bona distribució tèrmica de l’aire, a una alçada mitja 

entre el terra i el sostre quan sigui possible o, en el seu defecte a la part 

alta de l’habitació. 

Quan la reixeta de descàrrega no es pugui col·locar al final del ventilador 

del fan-coil, aquesta es col·locarà on es pugui, sempre respectant les 

indicacions anteriors. Quan això passi, l’aire es farà arribar fins des del 
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ventilador fins a les reixetes mitjançant uns tubs APPK (1 capa d’alumini 

interna, 2 capes de paper i 1 final de PVC per aïllar) o similars, sempre 

amagats dins dels diversos espais del vaixell. 

Aquests tubs normalment no excediran els 2 m de longitud, pel que la 

pèrdua de càrrega del aire en circular a través d’ells serà menyspreable i 

desembocaran en uns plenums de connexió final on s’hi encaixen les reixes 

de descàrrega. 

Les seccions d’aquests tubs seran d’entre 80 i 200 mm de diàmetre i 

dependran del cabal d’aire impulsat a l’interior de l’habitació per cada fan-

coil i la velocitat de circulació de l’aire a través d’ells (entre 1,5 i 6 m/s). 

L’aire que surti a través de les reixes d’impulsió no pot ser molt alt per no 

produir soroll i per no esdevenir molest pels ocupants. No sobrepassarà els 

límits de velocitat establerts en l’apartat 2.6.2 d’aquesta memòria en arribar 

a contactar amb els ocupants. Per això, les reixetes de descarrega hauran 

de tenir una secció en funció del cabal de ventilació i la velocitat màxima 

permesa. 

La mateixa quantitat d’aire impulsat serà extret de la habitació a través de 

les reixetes de retorn. La situació d’aquestes també s’escollirà per afavorir a 

una bona homogeneïtat de l’aire. Es col·locaran a la part baixa de les 

habitacions per afavorir a la calefacció. Es posaran a prop dels fan-coils, mai 

en espais on l’aire no sigui aprofitable (banys, sala màquines, ...). 

Pel que fa la ventilació, en les cabines climatitzades, el cabal de ventilació 

s’introdueix a través de l’aire d’impulsió dels fan-coils. L’aire que succiona el 

fan-coil és aspirat d’un plenum. Aquests plenums tenen dues reixetes per 

on hi entra aire. Una connecta amb l’exterior per on entra l’aire de 

ventilació, i l’altre amb el plenum de retorn per on entra l’aire de 

recirculació. La secció de les reixes del plenum depèn de la proporció d’aire 

de ventilació respecte el total de cabal d’aire d’impulsió. 

La mateixa quantitat d’aire de ventilació serà expulsat a través de les reixes 

d’extracció. Aquestes també estaran situades estratègicament per afavorir 

la circulació de l’aire i la correcte distribució tèrmica de l’aire del local. Si es 

possible se situaran en els banys. 

La ubicació d’aquestes reixetes es pot veure als plànols de la instal·lació 

adjunts en el document de plànols d’aquest projecte. 

Només la sala de màquines no està climatitzada. Per això es col·locaran 

unes reixes de ventilació el suficientment grans com per que amb un vent 

de 1,2 m/s ( 4,2 km/h) penetri dins de la sala el cabal de ventilació 

requerit. 

A la vegada es col·locaran unes altres amb les mateixes dimensions per 

l’extracció. 
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Taula 31. Cabal i àrea reixetes de ventilació sala de màquines SQ 55 i 

SQ 78. 

Vaixell  ̇         [m
3/h] A (m2) 

SQ55 215,58 0,35x0,15 

SQ78 217,55 0,35x0,15 

Cal matisar que el cabal de ventilació necessari per les sales de màquines 

ha estat calculat en funció del volum ocupable i el numero de renovacions 

per hora. No es d’estranyar si el cabal de ventilació del Squadron 55 es molt 

semblant al de 78. 

5.2. Tractament del freó 

El circuit de refrigerant és la base del sistema. En acondicionament d’estiu, 

funciona segons un cicle de refrigeració per compressió d’un fluid 

refrigerant, en aquest cas el R–134a. 

L’esquema bàsic d’un cicle de refrigeració simple per compressió es 

composa d’un compressor, un condensador, una vàlvula d’expansió i un 

evaporador. 

 

Figura 13. Cicle simple per compressió de vapor. 

Els processos que conformen el cicle són: 

- 1-2 Compressió isentròpica 

- 2-3 Cessió de calor a pressió constant 

- 3-4 Expansió isentàlpica 

- 4-1 Absorció de calor a pressió constant 
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La següent figura és la representació del cicle amb alguna idealitat en el 

diagrama de fases p-h. Es mostren dos processos 1-2 i 1-2s que 

corresponen a la compressió real i isentròpica respectivament. 

 

Figura 14. Diagrama p-h d’un cicle simple per compressió 

de vapor. 

Pel càlcul, en un inici s’ha considerat que el sistema és tancat, adiabàtic i 

reversible. Per tant, el sistema no varia la seva entropia (sistema 

isentròpic). Posteriorment es consideraran les irreversibilitats pròpies d’un 

sistema real per fer el càlcul més realista. 

Segons la normativa ANSI/AHRI Standard 540,  els paràmetres de treball 

típics per compressors destinats a aires acondicionats no industrials són:  

- 7,2 ºC de temperatura de saturació a l’aspiració (T4’’). 

- 46,1 ºC de temperatura de saturació  a la descàrrega(T3’). 

- 18 ºC de temperatura d’aspiració (T1). 

- 8,3º de subrefredament (T3’-T3). 

Consultant les taules de propietats del refrigerant R-134a i realitzant 

interpolacions quan sigui necessari, es poden trobar els valors de les 

propietats coneixent les variables d’estat estipulades (p i T) i les 

particularitats dels processos (isòbar, isentàlpic, ...). 

Una vegada determinades es poden dibuixar els punts en el diagrama p-h. 

S’ha suposat un rendiment isentròpic igual a 0,85. 

Taula 32. Propietats freó en els diferents estats del cicle. 

Estat Fase T [ºC] P [MPa] h [kJ/kg] s [kJ/kg·K] v [m3/kg] 

1 Vap. reesc. 18,0 0,375 263,46 0,9507 0,0572 
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2s Vap. reesc. 59,1 1,191 286,58 0,9507 - 

2 Vap. reesc. 62,7 1,191 290,66 - 0,0189 

3’ Líq. sat. 46,1 1,191 115,44 0,4153 0,00089 

3 Líq. refredat 37,8 1,191 145,92 - 0,00087 

4 Vapor humit 7,20 0,375 145,92 0,5396 0,0247 

4’’ Vap. sat. 7,20 0,375 251,35 0,9154 0,0540 

Ara ja es coneixen tots el punts, es pot dibuixar el cicle termodinàmic 

mostrat a la figura 12. 

Coneixent aquestes propietats es pot calcular el cabal de refrigerant de cada 

evaporador i com a conseqüència el total de la instal·lació.  

El primer principi de la termodinàmica en cada un dels evaporadors,  des 

del punt de vista d’intercanvi d’energia amb el freó correspon a: 

 ̇    ̇    ̇            

Com que els evaporadors estan col·locats en paral·lel, el salt entàlpic a cada 

evaporador serà el mateix. Per això el calor absorbit en cada un d’ells 

dependrà del cabal que hi circuli. 

Aïllant el cabal màssic de l’expressió anterior, i sabent les propietats del 

fluid a l’entrada i sortida de cada evaporador, es poden determinar els 

cabals necessaris que han de circular a través d’aquests per a l’extracció de 

la calor estimada. 
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Figura 15. Diagrama p-h del cicle de refrigeració per 

compressió. 
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Taula 33. Taula cabals refrigerant de cada evaporador per SQ 55. 

Fan-coil  ̇   [W]    [kJ/kg]  ̇  [kg/s]  ̇  [m
3/s] 

COB/B1 2.116 117,54 0,0180 0,000737 

COB/B2 2.116 117,54 0,0180 0,000737 

COB/E3 2.116 117,54 0,0180 0,000737 

COB/E4 2.116 117,54 0,0180 0,000737 

D.AUX/5 954 117,54 0,0081 0,000332 

D.PRN/6 2.396 117,54 0,0204 0,000834 

D.DBL/7 1.230 117,54 0,0105 0,000428 

D.PRO/8 2.247 117,54 0,0191 0,000783 

Total 15.293 - 0,1301 0,00533 

Taula 34. Taula cabals refrigerant de cada evaporador per SQ78. 

Fan-coil  ̇   [W]    [kJ/kg]  ̇  [kg/s]  ̇  [m
3/s] 

COB/B1 2.199 117,54 0,0187 0,00077 

COB/B2 2.199 117,54 0,0187 0,00077 

COB/B3 2.991 117,54 0,0254 0,00104 

COB/E4 2.199 117,54 0,0187 0,00077 

COB/E5 2.199 117,54 0,0187 0,00077 

COB/E6 2.991 117,54 0,0254 0,00104 

D.AUX/B7 1.527 117,54 0,0130 0,00053 



Eduard Joaquim Reig Viader   

- 72 - 

 

D.AUX/E8 1.527 117,54 0,0130 0,00053 

D.PRN/B9 1.816 117,54 0,0154 0,00063 

D.PRN/E10 1.816 117,54 0,0154 0,00063 

D.DBL/B11 1.389 117,54 0,0118 0,00048 

D.DBL/E12 1.026 117,54 0,0087 0,00036 

D.PRO/B13 1.266 117,54 0,0108 0,00044 

D.PRO/E14 1.266 117,54 0,0108 0,00044 

Total 26.412 117,54 0,2247 0,00621 

La suma de tots els cabals màssics és el cabal que circularà pel compressor 

i el condensador. 

Aplicant el primer principi de la termodinàmica al compressor: 

   ̇             

Es pot determinar la potència que entrega el compressor al sistema (N12). 

I per últim, en el condensador, altra vegada aplicant el primer principi: 

 ̇      ̇    ̇              

S’obté la calor cedida pel freó al circuit d’aigua marina. 

A continuació, es mostra el balanç energètic dels 2 sistemes. 

Taula 35. Balanç energètic del sistema per SQ55. 

Element/s  ̇ [W]  ̇  [kg/s]    [kJ/kg]   [W] 

Evaporadors 15.293 0,1301 117,54 0 

Compressor 0 0,1301 27,20   3.539    

Condensador 18.832    0,1301 144,74    0 
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Taula 36. Balanç energètic del sistema per SQ78. 

Element/s  ̇ [W]  ̇  [kg/s]    [kJ/kg]   [W] 

Evaporadors 26.412 0,2247 117,54 0 

Compressor 0 0,2247 27,20    6.112    

Condensador 32.524    0,2247 144,74    0 

En la realitat, degut a les irreversibilitats del sistema i dels seus 

components, el cicle és lleugerament diferent. Existeix una pèrdua de 

càrrega en els processos d’intercanvi de calor però no es consideraran. 

Com s’aprecia a les taules anteriors, el cicle termodinàmic és idèntic en els 

dos vaixells. Com que lògicament, la càrrega de refrigeració dels fan-coils 

del vaixell més gran és major, també ho haurà de ser el cabal del freó i per 

tant la potència aportada pel compressor. 

El compressor i el condensador integren el chiller. Ara es pot comprovar que 

els chillers escollits anteriorment (segons la seva capacitat d’extracció de 

calor) siguin capaços de produir els treballs de compressió necessaris pel 

funcionament del cicle 

Aquest s’escull segons la capacitat frigorífica que pot proporcionar. 

Taula 37. Unitats de tractament de refrigerant del sistemes SQ55 i 

SQ78. 

Vaixell 
 ̇         

[W] 

              

[W] 
Model 

 ̇        

[W] 

       

[W] 
     

            

[W] 

SQ55 15.293 3.539    

CLIMMA 

CWS 

SOLO 60 

17.595 5.980 0,85 5.083 

SQ78 26.412 6.112    

CLIMMA 

CWS 

SOLO 96 

28.152 9.200 0,85 7.820 

Tots dos chillers només tenen un compressor. Com es pot veure, ambdós 

chillers triats anteriorment poden proporcionar la potència de compressió 

necessària per a treballar a les condicions estipulades. 

Pel que fa el sistema d’acondicionament d’hivern, les condicions de treball 

del freó seran diferents. El sistema ja no utilitza un cicle de compressió. El 

que s’utilitza és un escalfament sensible del gas refrigerant per mitjà d’un 

conjunt de bullidors elèctrics. A més, el fluid es fa circular amb l’ajuda d’una 

bomba situada en les conduccions de líquid. 
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5.3. Circuit d’aigua marina 

Per últim queda calcular el cabal d’aigua marina que ha de circular a través 

del condensador del chiller per extreure la potència necessària. 

A la següent taula es mostren les bombes comercials que s’han instal·lat en 

cada cas. 

Taula 38. Cabal bombes aigua de mar. 

Vaixell 
 ̇            

[W] 
ΔT 

 ̇      

[m3/h] 

V 

[GPH] 

Vcomercial 

[GPH] 
Model 

SQ55 18.832 34-28 2,62 595 950 
CRUISAIR 

950BC 

SQ78 32.524 34-28 4,52 1.028 1.200 
CRUISAIR 

1200BXT-SP 

Per seguretat es poden instal·lar dues en cada cas en paral·lel. D’aquesta 

manera es pot evitar la parada del sistema en el cas de que una de les dues 

s’avariés o s’hi hagués d’aplicar treballs de manteniment. 
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CAPÍTOL 6: CÀLCUL 

XARXA DE 

CONDUCTES 

REFRIGERANT 

En aquest capítol, es detalla el dimensionament dels conductes de 

refrigerant. 

Una vegada s’han calculat i escollit els elements integrants de la instal·lació 

i s’ha dissenyat la xarxa de tubs (veure plànols sistema SQ 55 i 78 del 

volum de plànols) només resta escollir la secció d’aquests, de manera que 

garanteixin un bon funcionament del circuit. 

Com es pot comprovar, el retorn de la xarxa de refrigerant és invertit. Això, 

proporciona un millor equilibrat del sistema ja que el fluid recorre la 

mateixa distància per tots els trams en paral·lel.  

S’ha de diferenciar entre la xarxa d’aspiració del compressor (retorn) i la 

xarxa de líquid (impulsió). El criteri de dimensionament variarà en funció 

del tipus de línia que sigui. 

En el cas del tub d’aspiració (xarxa de retorn del evaporador al 

compressor), el fluid en estat gasos ha de circular a una certa velocitat per 

garantir el retorn de l’oli extraviat al compressor des dels evaporadors.  

Així doncs, les velocitats en canonades de gas horitzontals o descendents 

han de ser iguals o superiors a 3 o 4 m/s. 

A més no es poden superar els 15 m/s perquè hi hauria aparició de soroll. 
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En el tram líquid, el diàmetre es dimensiona en funció d’una pèrdua de 

càrrega màxima determinada. Això és per evitar l’entrada del refrigerant a 

la campana de saturació i que així s’orinin bombolles de gas fet que 

provocaria un mal funcionament de les vàlvules d’expansió de l’entrada dels 

fan-coils on el fluid ha d’arribar completament en estat líquid. 

El valor màxim de pèrdua de càrrega admissible del sistema el marca el 

grau de subrefredament del líquid a la sortida del condensador. Com major 

sigui el subrefredament major podrà ser la pèrdua de càrrega admissible. 

A més la velocitat de circulació no pot ser superior a 2 m/s per evitar 

l’aparició de sorolls. 

En la pràctica el que es fa es obligar que la pèrdua de càrrega en el tram de 

líquid sigui la corresponent a un salt tèrmic negatiu de 0,5 ºC. 

Això comporta que, a través de gràfics en els que s’ha fixat el refrigerant, el 

tipus de línia, el material i la temperatura de condensació i la d’evaporació, 

es pugui determinar el diàmetre de la canonada i la velocitat en funció de la 

longitud equivalent i la potència frigorífica per un salt d’1 ºC en la canonada 

d’aspiració i de 0,5 en la de líquid. 

La longitud correspon al tram més llarg de la instal·lació que són el tram 

que arriba al evaporador COB/B1 en el SQ55 i al COB/B3 en el SQ78.  

La longitud equivalent s’ha calculat considerant un 50% més de longitud 

total. 

Taula 39. Longitud equivalent i cabal de les línies líquid i gas en SQ 55. 

Tipus línia Tram L [m] Leq. [m]  ̇  [kg/s] v [m3/kg]  ̇  [m3/s] 

Líquid COB/B1 10,33 15,50 0,13011 0,00087 0,00011 

Gas (aspiració) COB/B1 10,33 15,50 0,13011 0,05716 0,00744 

Taula 40. Longitud equivalent i cabal de les línies líquid i gas en SQ 78. 

Tipus línia Tram L [m] Leq. [m]  ̇  [kg/s] v [m3/kg]  ̇  [m3/s] 

Líquid COB/B3 18,85 28,28 0,22471 0,00087 0,00019 

Gas (aspiració) COB/B3 18,85 28,28 0,22471 0,05716 0,01284 

Així doncs, consultant les gràfiques per R-22 (fluid de comportament molt 

semblant al R-134a) es determina: 
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Taula 41. Diàmetre i velocitat de les línies líquid i gas en SQ 75. 

Tipus línia  ̇  [W]  ̇  [fg/h] D (polzades) D [m] A [m2] c [m/s] 

Líquid 15.293 13.158 1/2 0,0127 0,00013 0,89 

Gas (aspiració) 15.293 13.158 1 1/8 0,0286 0,00064 11,60 

Taula 42. Diàmetre i velocitat de les línies líquid i gas en SQ 78. 

Tipus línia  ̇  [W]  ̇  [fg/h] D (polzades) D [m] A [m2] c [m/s] 

Líquid 26.412 22.725 3/4 0,0191 0,00029 0,68 

Gas (aspiració) 26.412 22.725 1 3/8 0,0349 0,00096 13,41 

Com es pot comprovar, els valors de les velocitats calculades es troben dins 

del rang de velocitats estipulades. 
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CAPÍTOL 7: CONTROL 

DE LA INSTAL·LACIÓ 

 

Segons l’estació de l’any i el clima s’haurà de triar l’acondicionament 

desitjat en la instal·lació. El sistema HVAC del projecte és un sistema 

integrat, és a dir, les dos instal·lacions funcionen utilitzant el mateixos 

aparells i circuits per calefacció i refrigeració. Això no fa possible la 

producció de calefacció i refrigeració al mateix temps. És per això que cal 

escollir entre el funcionament del sistema en fred o en calefacció mitjançant 

un interruptor (change over) situat a la caixa de control principal del 

sistema, situada a la sala de màquines. 

Com a conseqüència no es podrà proporcionar calefacció en un cambrot i 

refrigeració en un altre. Només es proporcionarà l’acondicionament 

seleccionat en la unitat principal. Així doncs, aquest interruptor evita que els 

dos sistemes funcionin a la vegada. 
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Figura 16. Caixa de control principal. 

La caixa de control principal, a més, gestiona l’alimentació de tots els 

elements situats a la sala de màquines (chiller, boilers i bombes) i tots ells 

es poden encendre o apagar a través d’ella. 

Aquesta té: 

1. Interruptor on-off del sistema i un pilot verd indicatiu de que 

l’alimentació elèctrica del sistema és correcte. 

2. Un pilot vermell que s’encén en cas de que el cabal de refrigerant no 

sigui suficient. En aquest cas el sistema s’apaga automàticament. 

3. Interruptor change over. 

4. Botó on-off dels boilers. 

5. Botó on-off i reset del compressor el qual el reinicia en les condicions 

estipulades de treball. 

6. Indicacions de pressió alta i pressió baixa de treball. 

Amb un sistema seleccionant, el usuari controla, per mitjà d’un display, la 

temperatura de l’interior de l’habitació i la velocitat de funcionament del 

ventilador del fan-coil. En funció d’aquestes dos variables, el sistema 

s’autoregula electro-mecànicament segons els paràmetres de funcionament 

que se li han donat prèviament. 
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Figura 17. Displays Vega MK II i AVE de Climma. 

Cada habitació climatitzada tindrà un display per controlar les condicions de 

l’aire al seu interior individualment. En el cas de la coberta principal, el 

control es fa per mitja de dos displays, un per babord i l’altre per estribord. 

La seva ubicació serà la més intel·ligent possible. 

Així doncs, cada display controla un numero determinat de fan-coils segons 

l’habitació. 

La temperatura seleccionada per l’usuari en el display està controlada per 

un termòstat (un per cada display). Aquest mesura la temperatura de l’aire 

que entra per la reixeta de retorn. El sistema es posarà en marxa fins que la 

temperatura del termòstat sigui propera a la seleccionada per l’usuari. Quan 

aquesta entri dins el rang de temperatures de parada del termòstat, la 

vàlvula de tres vies (electrovàlvula de solenoide) del fan-coil s’accionarà 

redireccionant el freó de l’entrada fins la sortida evitant així que aquest 

circuli per l’interior del serpentí. D’aquesta manera l’aire restarà a les 

condicions indicades per l’usuari per un període de temps que dependrà de 

la càrrega tèrmica del local. Quan la temperatura surti del rang del 

pressòstat, la electrovàlvula es tornarà a activar capacitant la circulació del 

freó pel fan-coil de nou. Això també serveix pel cas de que el usuari escollis 

una temperatura superior, en el cas de refrigeració o inferior en el cas de 

calefacció a la de la lectura del termòstat. La vàlvula solenoide tampoc 

deixaria circular el refrigerant pel serpentí. 

Quan la vàlvula de tres vies s’activa per ordre del termòstat, el fluid és 

retornat a la unitat central de tractament sense pràcticament haver canviat 

respecte a la sortida. 

Quan totes les vàlvules de tres vies dels fan-coils en marxa estiguin 

activades el sistema central s’aturarà fins que una d’elles no torni a activar-

se. 
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Un termòstat situat a l’entrada de la unitat central de tractament aturarà la 

circulació d’aigua de mar a través del condensador quan la temperatura de 

lectura d’arribada del freó sigui molt semblant a la de sortida del 

condensador. Un pressòstat regularà el treball del compressor de la mateixa 

manera. Així, el consum energètic del sistema es redueix i s’augmenta 

l’eficiència. 

Com es pot veure el termòstat actua sobre el circuit de refrigerant. En cap 

cas els ventiladors deixaran de funcionar proporcionant la ventilació adient 

a l’interior de l’habitació. 

Això, en estacions intermitges com la tardor i la primavera, pot provocar 

l’efecte conegut com a free cooling. L’aire exterior de ventilació de menor 

temperatura i/o humitat s’introdueix a l’interior de l’habitació absorbint la 

calor de l’interior del local sense necessitat de ser refredat pel fan-coil. 

Existeix la possibilitat de controlar tots els displays de totes les habitacions 

climatitzades alhora així com el canvi remot d’un cicle a l’altre. Això ho fa 

possible un SCADA, com s’explica en el projecte solidari a aquest “SCADA 

per embarcacions d’esbarjo”. Per això els displays hauran de tenir un cable 

un cable de transport de dades (BUS) a més del de potència. El model Vega 

MKII de Climma en té. 

A més dels controls funcionals de la instal·lació, també es important el 

control dels paràmetres de funcionament de la xarxa de freó. Aquesta ha de 

estar dotada d’un conjunt d’elements de mesura per garantir que la 

instal·lació treballa sobre els valors correctes i que garanteixin el bon 

funcionament. 

Aquests aparells de mesura són molt útils a l’hora de diagnosticar possibles 

fallades en el funcionament del sistema. Et permet localitzar el problema i 

actuar-hi ràpidament. 

Aquests són: 

1. Un mesurador de cabal a la línia principal de la xarxa del freó i al 

circuit d’aigua marina. 

2. Manòmetres de pressió alta i pressió baixa de treball. Un a l’entrada 

de la bomba de circulació i un a la sortida del compressor. 

3. Termòmetres a l’entrada i sortida del compressor. 
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CAPÍTOL 8: 

PRESSUPOST I COST 

ENERGÈTIC DE LA 

INSTAL·LACIÓ 

En aquest apartat es detalla el cost econòmic i energètic de la instal·lació. 

A continuació es mostra una taula amb tots els elements que integren les 

instal·lacions de les dues embarcacions especificant el seu preu i consum. 

Taula 43. Preus i potències elèctriques elements instal·lació SQ55. 

Element Model 
Tensió 

[V] 

Nelec./u 

[W] 

Preu/u 

[€] 
Unitats Preu [€] 

Nelec 

[W] 

Fan-coil 

CLIMMA 

FC8 
230 175 1.160,94 4 4.643,76 700 

CLIMMA 

EV9 
230 240 1.014,14 2 2.028,28 480 

CLIMMA 

EV4.5 
230 130 857,26 2 1.714,52 260 

Caixa 

elec. fan-

coil 

PWM 230 - 610,73 6 3.664,38 - 
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Chiller 

CLIMMA 

CWS SOLO 

60 

230 5.980 14.700,00 1 14.700,00 5.980 

Bullidors 
CLIMMA 

Boiler 6 
230 5.980 555,00 2 1.110,00 11.960 

Bomba 

refrig 

CRUISAIR 

80BX 
230 673 500,27 1 500,27 673 

Bomba 

marina 

CRUISAIR 

950BC 
230 230 661,76 1 661,76 230 

Display Vega MK II 230 - 245,31 6 1.471,86 - 

Total - - - - 30.494,83 - 

Total + 25% - - - - 38.118,54 - 

Taula 44. Preus i potències elèctriques elements instal·lació SQ78. 

Element Model 
Tensió 

[V] 

Nelec./u 

[W] 

Preu/u 

[€] 
Unitats Preu [€] 

Nelec 

[W] 

Fan-coil 

CLIMMA 

FC12 
230 175 1.273,00 2 2.546,00 350 

CLIMMA 

FC8 
230 175 1.160,94 4 4.643,76 700 

CLIMMA 

EV7 
230 130 960,32 4 3.841,28 520 

CLIMMA 

EV4.5 
230 130 857,26 4 3.429,04 520 

Caixa 

elec. fan-

coil 

PWM 230 - 610,73 7 4.275,11 - 

Chiller 

CLIMMA 

CWS SOLO 

96 

230 9.200 16.275,00 1 16.275,00 9.200 

Bullidors 
CLIMMA 

Boiler 6 
230 5.980 555,00 4 2.220,00 23.920 

Bomba 

refrig 

CRUISAIR 

120BX 
230 1.288 500,27 1 500,27 1.288 

Bomba 

marina 

CRUISAIR 

1200BXT-

SP 

230 1.196 1.088,94 1 1.088,94 1.196 

Display Vega MK II 230 - 245,31 7 1.717,17 - 
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Total - - - - 40.536,57 - 

Total + 25% - - - - 50.670,71 - 

S’ha considerat un 25% extra sobre el cost total de la instal·lació per tenir 

en compte el preu de la xarxa de canonades, aparells de mesura, conductes 

de circulació d’aire i reixetes d’impulsió, retorn, extracció i ventilació així 

com el cost del treball d’instal·lació realitzat per un o varis operaris 

especialitzats. 

El cost total dels elements de la instal·lació ascendeix a 38.118,54 € en el 

cas del SQ55 i a 50.670,71 € en el SQ78. 

Tenint en compte que els preus de les embarcacions tractades en el 

projecte són ronden entre els 500.000 i 2.000.000 d’euros, el preu total del 

la instal·lació d’HVAC suposa entre un 3 i un 8 % del cost total de 

l’embarcació. Per tant el preu és raonable. 

El cost energètic de funcionament per les embarcacions és el mostrat a la 

següent taula. 

Taula 45. Potències de refrigeració, calefacció i elèctriques i rendiments 

dels dos acondicionaments. 

Embarcació  ̇  [W]  ̇  [W] 
Nelec. aire condicionat 

[W] 

Nelec. calefacció 

[W] 
ηRefrigeració ηCalefacció 

SQ55 15.293 10.705 7.650 14.073 2,00 0,76 

SQ78 26.412 18.489 12.486 27.298 2,12 0,68 

Aquests consums obliguen la presència d’un generador elèctric a bord si es 

vol disposar d’aire acondicionat i calefacció. Les instal·lacions d’aquest tipus 

no poden ser alimentades amb les preses de corrent de ports esportius ja 

que aquestes són de 16 A, insuficients pel rang de potències sol·licitades. 

No és estrany llavors, tal i com es mostra en el projecte “Disseny d’una 

nanoxarxa elèctrica per embarcacions d’esbarjo”, que en embarcacions amb 

sistemes professionals d’HVAC es disposi de generadors de gran potència o 

inclús un destinat exclusivament a l’aire acondicionat. 

S’ha de tenir en compte que les condicions de projecte són molt 

desfavorables i corresponen a la càrrega tèrmica màxima estimada. En la 

realitat, el més comú és que el sistema treballi a càrrega parcial, pel que el 

consum serà considerablement més reduït. 

El contrast entre els rendiments d’una instal·lació i l’altre són molt 

rellevants però no sorprenents. 
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Ara bé, el rendiments dels chillers que en un inici eren de 2,94 i de 3,06 

disminueixen en considerar el consum dels altres elements integrants de la 

instal·lació fins a un 2 i un 2,12. Tot i això són rendiments molt elevats, 

típics en sistemes de refrigeració per compressió de vapor. 

Introduint una compressió multietapa amb refrigeració intermitja, cambra 

flash o en cascada encara seria possible inclús millorar el rendiment del 

sistema de refrigeració. 

El sistema de calefacció elèctric en canvi és molt menys eficient. Té uns 

rendiments de 0,76 i 0,68 com ja s’esperava. 

Aquest sistema té una eficiència bastant menor que els sistemes de 

calefacció per combustió però la seva instal·lació resulta més reduïda i 

senzilla fet que repercuteix en el l’espai que ocupa, molt important en 

embarcacions i el seu cost  i manteniment ja que no ha de canalitzar i 

tractar els fums originats en la combustió ni conduir cap combustible. 

El que si és molt emprat en vaixells és la recuperació entàlpica de l’aigua de 

refrigeració dels motors de tracció de l’embarcació. Això seria aprofitable 

per calefacció però s’utilitza sobretot per sistemes independents de la 

refrigeració i conjunts amb la instal·lació d’ACS. 

Finalment, una recuperació entàlpica entre l’aire d’extracció i el de 

ventilació podria millorar el rendiment de ambdues instal·lacions però és un 

element car i no aporta una millora molt significativa. 

La introducció de energies renovables no és molt viable ja que no es 

disposa d’espai suficient en molts casos i tampoc presenten una eficiència 

suficient com per ser considerables. 
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CAPÍTOL 9: 

CONCLUSIONS 

El present projecte presentava el repte de realitzar un disseny i càlcul d’un 

sistema HVAC per embarcacions d’esbarjo de dimensions compreses entre 

15 i 24 m d’eslora que navega pel mar Mediterrani. 

Així doncs l’objecte del projecte no era un concret sinó un conjunt limitat a 

unes dimensions determinades. Per tant el sistema plantejat havia de ser 

capaç de cobrir totes les exigències tèrmiques i de confort referents al HVAC 

per tot el ventall d’embarcacions dins del rang establert. 

A llarg d’aquestes pàgines s’ha  posat de manifest i justificat tot el 

procediment que s’ha seguit per arribar al disseny i dimensionat final del 

sistema. 

L’estudi de les embarcacions objecte del projecte ha permès arribar a la 

conclusió que a través de l’estudi del mínim i el màxim d’eslores la 

instal·lació queda totalment definida sense presentar grans variacions en 

funció de la llargada del vaixell. 

Aquesta reducció a la mida màxima i mínima s’ha pogut realitzar ja que, 

entre aquestes dues mides, s’ha comprovat que les diferències que es 

donen són bàsicament dimensionals. És a dir, que les embarcacions de 

mides intermitges tenen el mateix nombre d’estàncies i pràcticament la 

mateixa distribució que les corresponents al mínim o al màxim (les de 15 o 

24 m d’eslora). 

És important remarcar la peculiaritat de les condicions i variables de disseny 

de la instal·lació donat que l’objecte sobre el qual s’ha realitat l’estudi és 

una embarcació que han fet més complexa i dificultós el seu càlcul i 

dimensionament. 
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En treballar sobre un local mòbil, les condicions exteriors a considerar no 

són fixes, pel que s’ha optat per un criteri que considerés aquesta 

variabilitat però alhora induís a resultats fiables i realistes. 

El fet de que no existeix una normativa que faci referència a les 

instal·lacions tèrmiques en embarcacions d’esbarjo ni a la seva eficiència 

tèrmica ha dificultat el procés d’avaluació dels resultats obtingut. 

Per això, s’han estudiat les normatives i directives existents pel mateix tipus 

d’instal·lacions aplicades a altres locals i, per mitjà d’un judici lògic i 

professional s’ha determinat la validesa dels resultats obtinguts. 

El càlcul de la càrrega tèrmica de refrigeració resultant mostra que el pes 

important d’aquesta és la partida corresponent a la radiació solar. En tots 

els casos, en embarcacions com la del projecte, la càrrega de radiació 

suposa que el voltant d’un 70% de la càrrega total es concentri a la coberta 

principal. Per tant aquest espai s’ha tractat amb especial atenció per 

garantir les condicions tèrmiques i de confort al seu interior ja que a més de 

suposar el punt més afectat per l’exterior també resulta ser l’espai 

climatitzat més ocupat de qualsevol embarcació. 

Una vegada conclòs l’estudi, és possible afirmar que el sistema més adient 

per instal·lacions d’aquest tipus per embarcacions és el d’un sistema 

integrat de calefacció i aire acondicionat per mitjà del tractament 

centralitzat d’un fluid frigorífic que circula a través de tubs de coure fins a 

les unitats terminals que refreden o escalfen l’aire a més de modificar la 

seva humitat proporcionant així les condicions ideals de benestar i confort. 

Com els requisits que ha de complir el sistemes en embarcacions són molt 

diversos i diferents respecte als sistemes de terra, ha comportat que es 

descartessin sistemes més eficients, amb més control sobre les variables i/o 

més econòmics ja que comportaven altres inconvenients impossibles per les 

condicions del projecte. 

S’ha comprovat que el sistema escollit presenta molts avantatges respecte 

les altres alternatives. 

Proporcionen una regulació individual de l’ambient de cada espai climatitzat 

amb un sistema compacte, integrat i de dimensions reduïdes  amb una 

instal·lació molt eficient en refrigeració. 

L’únic inconvenient és que, com s’utilitza un únic sistema de canonades per 

la refrigeració i calefacció dels espais, no permet el funcionament simultani 

dels dos sistemes en el cas que es desitgés. Això es podria remeiar 

utilitzant un sistema de quatre tubs enlloc del bitubular però s’ha considerat 

que la freqüència en que es dona aquesta situació és molt baixa i en 

comparació amb el sistema bitubular, el de quatre tubs suposaria un 

encariment de la instal·lació i un augment del manteniment i l’espai ocupat. 

Per tant no és aconsellable. 
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Pel que fa al sistema de calefacció, no és molt eficient, però comporta una 

sèrie d’avantatges ja explicades que el posicionen com a millor opció. 

Així doncs és possible afirmar que, per embarcacions entre 15 i 24 m 

d’eslora que naveguen pel mediterrani, les instal·lacions més adients són les 

projectades. 

L’estudi evoca que les embarcacions compreses entre aquestes dimensions 

demandaran unes potències de refrigeració entre un màxim de 26.400 i un 

mínim de 15.300 W i unes potències de calefacció entre 18.500 i 10.700 W. 

Per produir aquestes potències es necessitarà una potència elèctrica d’entre 

12.500 i 7.700 W en refrigeració i d’entre 27.300 i 14.100 W per calefacció. 

Així doncs, la conclusió final es resumeix en que les embarcacions d’entre 

15 i 24 m d’eslora tindran unes potencies de refrigeració i calefacció 

compreses entre les especificades i necessitaran les potències elèctriques 

calculades que deriven de la instal·lació. I que les instal·lacions proposades 

seran capaces de proporcionar les condicions tèrmiques i de confort òptimes 

per proporcionar l’ambient desitjat de benestar a l’interior de l’embarcació. 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

La memòria econòmica posa de manifest detalladament les funcions 

realitzades pel personal al llarg del projecte així com les càrregues de 

treball de cada una i el cost econòmic parcial i total de la seva realització.  

A continuació s’enumeren les diferents funcions del personal que s’han 

desenvolupat per elaborar el present projecte. 

A. Director del projecte 

B. Enginyer tècnic 

C. Delineant 

D. Secretaria i redacció 

S’estableix el cost per hora de treball de cada funció: 

A. 45 €/h 

B. 35 €/h 

C. 25 €/h 

D. 15 €/h 

Per tal d’obtenir el cost total per hora de cada funció s’apliquen els següents 

coeficients: 

 δ: Coeficient o factor de correcció que s’aplica per despeses 

indirectes com dietes, transport, material i energia entre d’altres:  

δ=1,38 

 α: Coeficient o factor de correcció que s’aplica per les hores indirectes 

de treball:  

α=1,2
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 CAPÍTOL 2: CÀLCUL 

COST D’ENGINYERIA 

En aquest capítol es detallen les diferents càrregues de treball que han 

constituït el projecte i la quantitat d’hores dedicades per cada funció.  

Taula 1. Dedicació en hores per càrrega de treball 

segons funció. 

Càrrega de treball 

Funcions 

Director 

[h] 

Enginyer 

tècnic [h] 

Delineant 

[h] 

Secretaria i 

redacció [h] 

MEMORIA TÈCNICA 13 245,5 0 26,5 

Capítol 1: Introducció 3 4 - 0,5 

Capítol 2: Condicions de 

treball 
1 25 - 1,5 

Capítol 3: Càrrega tèrmica - 25 - 3 

Capítol 4: Elecció sistema 

HVAC 
1 30 - 4 

Capítol 5: Paràmetres de 

funcionament 
3 65 - 5 

Capítol 6: Xarxa conductes 2 45 - 4 
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Capítol 7: Control 

insta·lació 
1 20 - 4 

Capítol 8: Cost energètic i 

econòmic 
1 20 - 3 

Capítol 9: Conclusions 1 10 - 0,5 

Capítol 10: Bibliografia - 1,5 - 1 

MEMÒRIA ECONÒMICA 1 5 0 2,5 

Capítol 1: Introducció 1 2 - 1 

Capítol 2: Càlcul cost 

enginyeria 
- 3 - 1,5 

PLÀNOLS 1 15 35 0 

ANNEXOS 1 112,5 0 8 

Capítol 1: Documentació 

incicial 
1 55 - 4 

Capítol 2: Càlculs - 47,5 - 4 

Capítol 3: Càracterístiques 

elements mercat 
- 10 -  

Total 16 378 35 37 

 

La taula 2 mostra el cost total del projecte 

Taula 2. Cost projecte. 

Funcions Total hores Cost [€/h] δ α Total [€] 

Director 16 45 1,38 1,2 1.192,32 

Enginyer tècnic 378 35 1,38 1,2 21.908,88 

Delineant 35 25 1,38 1,2 1.449,00 

Secretaria i redacció 37 15 1,38 1,2 919,08 

Total 466 - - - 25.469,28 

 

Així doncs, el preu total del projecte és de 25.469,28 €. 
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CAPÍTOL 1: 

DOCUMENTACIÓ DE 

PARTIDA 

11.1. Característiques de les embarcacions 

 

Figura 18. Alçat Fairline Squadron 55. 
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Figura 19. Flybridge Fairline Squadron 55. 

 

Figura 20. Coberta principal Fairline Squadron 55. 

 

Figura 21. Coberta inferior Fairline Squadron 55. 
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Taula 1. Dimensions cabines Squadron 55. 

HABITACIONS 
Ample 

[m] 

Llarg 

[m] 

S 

[m2] 

Alçada 

[m] 

V 

[m3] 

S finestra 

[m2] 

S porta. 

ext. [m2] 

Coberta 

principal 
3,60 6,50 23,40 1,90 44,46 9,26 2,80 

Dormitori 

principal 
2,80 2,70 7,56 1,90 14,36 0,80 - 

Bany principal 1,20 2,70 3,24 1,90 6,16 0,80 - 

Dormitori proa 2,50 2,70 6,75 1,90 12,83 0,97 - 

Bany comú 1,60 1,70 2,72 1,90 5,17 0,20 - 

Dormitori doble 1,90 2,50 4,42 1,90 8,40 0,20 - 

Dormitori 

auxiliar 
2,40 1,20 2,88 1,90 5,47 0,10 - 

Bany auxiliar 1,10 1,20 1,32 1,90 2,51 0,10 - 

Sala màquines 4,40 3,40 14,96 1,90 23,60 - - 

(Comp. 

bateries) 
0,83 2,11 1,75 0,22 0,38 - - 

 

Figura 22. Alçat Fairline Squadron 78. 
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Figura 23. Flybridge Fairline Squadron 78. 

 

Figura 24. Coberta principal Fairline Squadron 78. 

 

Figura 25. Coberta inferior Fairline Squadron 78. 

Taula 2. Dimensions cabines Squadron 78. 

HABITACIONS 
Ample 

[m] 

Llarg 

[m] 

S 

[m2] 

Alçada 

[m] 

V 

[m3] 

S finestra 

[m2] 

S porta. 

ext. [m2] 

Coberta 

principal 
4,40 8,75 41,42 2,00 82,84 13,70 4,00 

Dormitori 

principal 
5,00 2,75 11,80 2,00 23,60 1,17 - 

Bany principal 3,60 1,70 4,41 2,00 8,83 0,39 - 

Dormitori proa 3,10 3,00 8,40 2,00 16,80 0,90 - 

Bany proa 1,90 1,80 2,40 2,00 4,81 0,10 - 

Dorm. doble 

babord 
2,00 2,80 3,48 2,00 6,95 0,20 - 
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Dorm. doble 

estribord 
2,00 2,80 3,48 2,00 6,95 0,20 - 

Bany comú 1,90 1,80 2,40 2,00 4,81 0,10 - 

Dormitori 

auxiliar 
4,00 3,35 11,40 2,00 22,80 0,40 - 

Bany auxiliar 1,35 1,00 1,35 2,00 2,70 - - 

Sala màquines 5,30 3,50 18,55 2,00 22,16 - - 

(Comp. 

bateries) 
1,11 2,11 2,33 0,22 0,51 - - 

11.2. Condicions tèrmiques i d’humitat 

Taula 3. Condicions tèrmiques, d’humitat i velocitat del 

vent exteriors. 

Propietats 

Acondicionament 

Estiu Hivern 

Temperatura aire exterior 

(Text.) [ºC] 
31 4 

Humitat relativa aire 

exterior (HRext.) [%] 
60 72 

Velocitat del vent [m/s] 3 3 

Temperatura aigua de mar 

(Tmar) [ºC] 
28 12 

Taula 4. Condicions tèrmiques i d’humitat interiors. 

Propietats 

Acondiconament 

Estiu Hivern 

Temperatura aire interior 

(Tint.) [ºC] 
24 22 

Humitat relativa aire 

interior (HRint.) [%] 
55 45 

No constitueixen una norma però si que han de ser pròxims a aquests per 

proporcionar una sensació de confort i benestar presentades a continuació. 



Eduard Joaquim Reig Viader   

- 112 - 

 

11.3. Ocupació 

Taula 5. Ocupació. 

Squadron 55 Squadron 78 

Habitació Ocupació Habitació Ocupació 

Coberta principal 7 Coberta principal 10 

Dormitori principal 2 Dormitori principal 2 

Dormitori proa 2 Dormitori proa 2 

Dormitori doble 2 Dormitori doble babord 2 

Dormitori auxiliar 1 Dormitori doble estribord 2 

- - Dormitori auxiliar 2 

11.4. Ventilació 

Taula 6. Renovacions hora de les habitacions. 

Zona Renovacions/h R 

Cuina 10 

Banys 8 

Dormitoris 6 

Sales d’estar 5 

Sala de màquines 8 

Compartiment de bateries 

elèctriques 
150 
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11.5. Potència d’il·luminació 

Taula 7. Potència d’il·luminació de les habitacions. 

Squadron 55 Squadron 78 

Habitació     [W] Habitació     [W] 

Coberta principal 
68,00  

Coberta principal 98,00 

Dormitori principal 
26,00  

Dormitori principal 34,00 

Dormitori proa 
26,00  

Dormitori proa 34,00 

Dormitori doble 
26,00  

Dormitori doble babord 24,00 

Dormitori auxiliar 18,00 Dormitori doble estribord 24,00 

  Dormitori auxiliar 18,00 

Total 164,00    Total 232,00 

11.6. Valors coeficient C per partida de 

transmissió i radiació en refrigeració 

Taula 8. Valors coeficient C per càlcul partida de 

transmissió i radiació en refrigeració. 

Habitació C 

Saló coberta principal 30 

Saló entre coberta principal i inferior 24 

Cuina coberta principal 30 

Cuina coberta inferior 22 

Cambrot entre coberta principal i inferior 19 

Cambrot sota coberta 18 
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11.7. Propietats de l’aire 

Taula 9. Propietats aire (gas ideal perfecte). 

Propietat Valor Unitats 

Calor esp. a pres. const. mig (Cpm) 1.025 J/kg·K 

Calor latent mig de vaporitz. (L0) 2.478.000 J/kg 

Densitat (ρ) 1,20 kg/m3 

11.8. Paràmetres recomanats de treball per 

compressors per aires acondicionats 

Propietat Valor Unitats 

Temperatura de saturació a l’aspiració 7,2 ºC 

Temperatura de saturació  a la descàrrega 46,1 ºC 

Temperatura d’aspiració 18 ºC 

Subrefredament 8,3 ºC 

11.9. Propietats de l’aigua de mar 

Taula 10. Propietats aigua. 

Propietat Valor Unitats 

Calor esp. a pres. const. mig (Cpm) 4.179 J/kg·K 

Densitat (ρ) 1.032 kg/m3 
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11.10. Càlcul diàmetre conducte 

refrigerant 

 

Figura 26. Gràfica dimensionament diàmetre conducte de 

coure de líquid corresponent a una pèrdua de càrrega de 

equivalent a 0,5 ºC per refrigerant R-22. 

 

Figura 27. Gràfica dimensionament diàmetre conducte de 

coure d’aspiració corresponent a una pèrdua de càrrega de 

equivalent a 1 ºC per refrigerant R-22. 

 





 

- 117 - 

CAPÍTOL 2: CÀLCULS 

12.1. Càrrega tèrmica de refrigeració 

Taula 11. Càrrega tèrmica sensible de refrigeració del SQ 

55. 

Habit. 
 ̇    

[W] 
 ̇   

[W] 
 ̇   

[W] 
 ̇          

[W] 
 ̇   

[W] 
 ̇    

[W] 
 ̇        

[W] 

C. principal 5.242 133 115 115 532 68 6.090 

Dorm. 

principal 
953 - 51 81 140 26 1.199 

Dorm. proa 851 - 46 70 140 26 1.087 

Dorm. doble 557 - 30 30 140 26 753 

Dorm. aux. 363 - 20 31 70 18 482 

Total 7.964 133 262    328 1.022 164 9.611 

Taula 12. Càrrega tèrmica latent i total de refrigeració 

del SQ 55. 

 

Habit.  ̇   [W] 
 ̇   

[W] 

 ̇          

[W] 
 ̇   [W]  ̇        [W]  ̇        [W] 

C. principal 311 269 269 490 1.070 7.160 
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Dorm. principal - 120 188 60 248 1.447 

Dorm. proa - 107 164 60 224 1.311 

Dorm. doble - 70 70 60 130 883 

Dorm. aux. - 46 74 30 104 586 

Total 311 611    765 700 1.777 11.388 

Taula 13. Càrrega tèrmica sensible de refrigeració del SQ 

78. 

Habitació 
 ̇    

[W] 
 ̇   

[W] 
 ̇   

[W] 
 ̇          

[W] 
 ̇   

[W] 
 ̇    

[W] 
 ̇        

[W] 

C. principal 9.278 190 229 229 760 98 10.556 

Dorm. principal 1.487 - 84 126 140 34 1.787 

Dorm. proa 1.058 - 60 83 140 34 1.315 

Dorm. doble 

babord 
438 - 25 48 140 24 650 

Dorm. doble 

estribord 
438 - 25 25 140 24 627 

Dorm. aux. 1.436 - 81 94 140 18 1.689 

Total 14.135 190 505 605 1.460 232 16.623 

Taula 14. Càrrega tèrmica latent i total de refrigeració 

del SQ 78. 

Habitació 
 ̇   

[W] 

 ̇   

[W] 

 ̇          

[W] 

 ̇   

[W] 

 ̇        

[W] 

 ̇        

[W] 

C. principal 445 536 536 700 1.681 12.237 

Dorm. principal - 197 295 60 355 2.142 

Dorm. proa - 140 194 60 254 1.569 
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Dorm. doble 

babord 
- 58 111 60 171 821 

Dorm. doble 

estribord 
- 58 58 60 118 745 

Dorm. aux. - 190 220 60 280 1.969 

Total 445 1.179 1.414 1.000 2.859 19.482 

12.2. Paràmetres funcionament 

4.3.1. Propietats de l’aire, cabal i potència de refrigeració 

per habitació i fan-coil 

Taula 15. Propietats aire interior i exterior en refrigeració 

SQ 55. 

Habitació 
T1 ext 
(ºC) 

W1 
[gw/kga] 

T2 int 
(ºC) 

W2 
[gw/kga] 

Vv 
[m3/h ] 

 ̇           

[W] 

 ̇           

[W] 
faprox 

Coberta 
principal 

31,00 17,00 24,00 10,30 193,47 5.975 801 0,25 

Dormitori 
principal 

31,00 17,00 24,00 10,30 135,43 1.119 60 0,25 

Dormitori 
proa 

31,00 17,00 24,00 10,30 118,29 1.017 60 0,25 

Dormitori 
doble 

31,00 17,00 24,00 10,30 50,39 723 60 0,25 

Dormitori 
auxiliar 

31,00 17,00 24,00 10,30 52,90 451 30 0,25 

Taula 16. Propietats aire en el circuit en refrigeració, 

cabals d’impulsió i potència de refrigeració SQ 55. 

Hab. FCS 
T4 

(ºC) 

 ̇     

[kg/s] 
T3 

(ºC) 
W3 

[gw/kga] 
h3 

[kJ/kg] 
T5 

(ºC) 
W5 

[gw/kga] 
h5 

[kJ/kg] 

 ̇   

[W] 

C. 
principal 

0,85 13,26 0,7511 24,60 10,90 52.390 16,09 9,90 41.120 8.465 

Dorm. 
prin. 

0,83 13,04 0,1521 26,08 12,40 57.780 16,31 10,10 42.030 2.396 

Dorm. 
proa 

0,83 13,04 0,1375 26,01 12,30 57.490 16,29 10,10 41.150 2.247 
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Dorm. 
doble 

0,85 13,30 0,0951 25,24 11,50 54.700 16,28 10,00 41.770 1.230 

Dorm. 
aux. 

0,82 12,97 0,0607 26,03 12,30 57.580 16,25 10,10 41.870 954 

 

 

Figura 28. Diagrama psicromètric coberta principal SQ 55. 

 

Figura 29. Diagrama psicromètric dormitori principal SQ 

55. 
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Figura 30. Diagrama psicromètric dormitori Proa SQ 55. 

 

Figura 31. Diagrama psicromètric dormitori doble SQ 55. 
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Figura 32. Diagrama psicromètric dormitori auxiliar SQ 

55. 

Taula 17. Propietats aire interior i exterior en refrigeració 

SQ 78. 

Habitació 
T1 ext 

(ºC) 

W1 

[gw/kga] 

T2 int 

(ºC) 

W2 

[gw/kga] 

Vv 

[m3/h 

] 

 ̇           

[W] 

 ̇           

[W] 
faprox 

Coberta 

principal 
31,00 17,00 24,00 10,30 385,50 10.326 1.145 0,25 

Dormitori 

principal 
31,00 17,00 24,00 10,30 212,20 1.661 60 0,25 

Dormitori 

proa 
31,00 17,00 24,00 10,30 139,24 1.232 60 0,25 

Dormitori 

doble 

babord 

31,00 17,00 24,00 10,30 80,14 602 60 0,25 

Dormitori 

doble 

estribord 

31,00 17,00 24,00 10,30 41,70 602 60 0,25 

Dormitori 

auxiliar 
31,00 17,00 24,00 10,30 158,40 1.594 60 0,25 
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Taula 18. Propietats aire en el circuit en refrigeració, 

cabals d’impulsió i potència de refrigeració SQ 78. 

Hab. FCS 
T4 

(ºC) 

 ̇     

[kg/s] 
T3 

(ºC) 

W3 

[gw/kga

] 

h3 

[kJ/kg
] 

T5 
(ºC) 

W5 

[gw/kga

] 

h5 

[kJ/kg
] 

 ̇   

[W] 

C. 
prin. 

0,86 13,39 1,3220 24,68 10,90 52.650 16,21 9,90 41.470 14.780 

D. 
prin. 

0,83 13,11 0,2291 26,16 12,40 58.100 16,39 10,20 42.250 3.631 

D. 
proa 

0,84 13,15 0,1680 25,93 12,20 57.210 16,36 10,10 42.140 2.531 

D. 
dob. 
bab. 

0,79 12,54 0,0793 26,36 12,60 58.830 16,01 10,00 41.320 1.389 

D. 
dob. 
estri 

0,84 13,17 0,0783 25,24 11,50 54.640 16,19 10,00 41.530 1.026 

D. 
aux. 

0,86 13,36 0,2182 25,69 12,00 56.320 16,45 10,20 42.320 3.055 

 

 

Figura 33. Diagrama psicromètric coberta principal SQ 78. 
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Figura 34. Diagrama psicromètric dormitori principal SQ 

78. 

 

Figura 35. Diagrama psicromètric dormitori Proa SQ 78. 
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Figura 36. Diagrama psicromètric dormitori doble babord 

SQ 78. 

 

Figura 37. Diagrama psicromètric dormitori doble 

estribord SQ 78. 
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Figura 38. Diagrama psicromètric dormitori auxiliar SQ 

78. 

Taula 19. Cabal d’aire i potència frigorífica per fan-coil 

del SQ 55 (Elecció dels fan-coils). 

Habitació Fan-coil Model 
 ̇         

[W] 

 ̇          

[W] 

 ̇           

[m3/h] 

Δh 

[kJ/kg] 

 ̇            

[m3/h] 

Coberta 

principal 

COB/B1 
CLIMMA 

FC8 
2.346 2.116 661 

                           

11.270    
563 

COB/B2 
CLIMMA 

FC8 
2.346 2.116 661 

                           

11.270    
563 

COB/E3 
CLIMMA 

FC8 
2.346 2.116 661 

                           

11.270    
563 

COB/E4 
CLIMMA 

FC8 
2.346 2.116 661 

                           

11.270    
563 

Dormitori 

principal 
D.PRN/6 

CLIMMA 

EV9 
2.639 2.396 527 

                           

15.750    
456 

Dormitori 

proa 
D.PRO/8 

CLIMMA 

EV9 
2.639 2.247 527 

                           

16.340    
413 

Dormitori 

doble 
D.DBL/7 

CLIMMA 

EV4.5 
1.320 1.230 291 

                           

12.930    
285 

Dormitori 

auxiliar 
D.AUX/5 

CLIMMA 

EV4.5 
1.320 954 291 

                           

15.710    
182 
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Taula 20. Cabal d’aire i potència frigorífica per fan-coil 

del SQ 78 (Elecció dels fan-coils). 

Habitació Fan-coil Model 
 ̇         

[W] 

 ̇          

[W] 

 ̇           

[m3/h] 

Δh 

[kJ/kg] 

 ̇            

[m3/h] 

Coberta 

principal 

COB/B1 
CLIMMA 

FC8 
2.346 2.199 661 11.180  590 

COB/B2 
CLIMMA 

FC8 
2.346 2.199 661 11.180  590 

COB/B3 
CLIMMA 

FC12 
3.519 2.991 850 11.180  803 

COB/E4 
CLIMMA 

FC8 
2.346 2.199 661 11.180  590 

COB/E5 
CLIMMA 

FC8 
2.346 2.199 661 11.180  590 

COB/E6 
CLIMMA 

FC12 
3.519 2.991 850 11.180  803 

Dormitori 

principal 

D.PRN/B9 
CLIMMA 

EV7 
2.053 1.816 350 15.850  344 

D.PRN/E10 
CLIMMA 

EV7 
2.053 1.816 350 15.850  344 

Dormitori 

proa 

D.PRO/B13 
CLIMMA 

EV4.5 
1.320 1.266 261 15.070  252 

D.PRO/E14 
CLIMMA 

EV4.5 
1.320 1.266 261 15.070  252 

Dorm. 

doble 

babord 

D.DBL/B11 
CLIMMA 

EV4.5 
1.320 1.389 261 17.510  238 

Dorm. 

doble 

estribord 

D.DBL/E12 
CLIMMA 

EV4.5 
1.320 1.026 261 13.110  235 

Dormitori 

auxiliar 

D.AUX/B7 
CLIMMA 

EV7 
2.053 1.527 350 14.000  327 

D.AUX/E8 
CLIMMA 

EV7 
2.053 1.527 350 14.000  327 

 

 

 

 



Eduard Joaquim Reig Viader   

- 128 - 

 

Taula 21. Potència frigorífica dels chiller del SQ 55 i SQ 

78 (Elecció dels chiller). 

Vaixell 
 ̇         

[W] 
Model 

 ̇        

[W] 

SQ55 15.293 

CLIMMA 

CWS 

SOLO 60 

17.595 

SQ78 26.412 

CLIMMA 

CWS 

SOLO 96 

28.152 

4.3.2. Potència de calefacció per habitació i fan-coil 

Taula 22. Potència de calefacció dels vaixells 55 i 78. 

Squadron 55 Squadron 78 

Habitació  ̇        [W] Habitació  ̇        [W] 

C. principal 5.926 C. principal 10.346 

Dorm. principal 1.677 Dorm. principal 2.542 

Dorm. proa 1.573 Dorm. proa 1.772 

Dorm. doble 861 Dorm. doble babord 972 

Dorm. aux. 668 Dorm. doble estribord 718 

- - Dorm. auxiliar 2.138 

Total 10.705 Total 18.489 
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Taula 23. Cabal d’aire i potència calorífica per fan-coil del 

SQ 55. 

Habitació Fan-coil Model  ̇   [W] Δh [kJ/kg]  ̇     [m
3/h] 

Coberta principal 

COB/B1 CLIMMA FC8 1.481 7.889 563 

COB/B2 CLIMMA FC8 1.481 7.889 563 

COB/E3 CLIMMA FC8 1.481 7.889 563 

COB/E4 CLIMMA FC8 1.481 7.889 563 

Dormitori principal D.PRN/6 CLIMMA EV9 1.677 11.025 456 

Dormitori proa D.PRO/8 CLIMMA EV9 1.573 11.438 413 

Dormitori doble D.DBL/7 CLIMMA EV4.5 861 9.051 285 

Dormitori auxiliar D.AUX/5 CLIMMA EV4.5 668 10.997 182 

Taula 24. Cabal d’aire i potència calorífica per fan-coil del 

SQ 78. 

Habitació Fan-coil Model 
 ̇   

[W] 

Δh 

[kJ/kg] 

 ̇     

[m3/h] 

Coberta principal 

COB/B1 CLIMMA FC8 1.540 7.826 590 

COB/B2 CLIMMA FC8 1.540 7.826 590 

COB/B3 CLIMMA FC12 2.094 7.826 803 

COB/E4 CLIMMA FC8 1.540 7.826 590 

COB/E5 CLIMMA FC8 1.540 7.826 590 

COB/E6 CLIMMA FC12 2.094 7.826 803 

Dormitori principal D.PRN/B9 CLIMMA EV7 1.271 11.095 344 
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D.PRN/E10 CLIMMA EV7 1.271 11.095 344 

Dormitori proa 

D.PRO/B13 
CLIMMA 

EV4.5 
886 10.549 252 

D.PRO/E14 
CLIMMA 

EV4.5 
886 10.549 252 

Dorm. doble babord D.DBL/B11 
CLIMMA 

EV4.5 
972 12.257 238 

Dorm. doble 

estribord 
D.DBL/E12 

CLIMMA 

EV4.5 
718 9.177 235 

Dormitori auxiliar 

D.AUX/B7 CLIMMA EV7 1.069 9.800 327 

D.AUX/E8 CLIMMA EV7 1.069 9.800 327 

4.3.3. Propietats freó en refrigeració 

Taula 25. Propietats freó en els diferents estats del cicle 

de refrigeració per compressió. 

Estat Fase T [ºC] P [MPa] h [kJ/kg] s [kJ/kg·K] v [m3/kg] 

1 Vap. reesc. 18,0 0,375 263,46 0,9507 0,0572 

2s Vap. reesc. 59,1 1,191 286,58 0,9507 - 

2 Vap. reesc. 62,7 1,191 290,66 - 0,0189 

3’ Líq. sat. 46,1 1,191 115,44 0,4153 0,00089 

3 Líq. refredat 37,8 1,191 145,92 - 0,00087 

4 Vapor humit 7,20 0,375 145,92 0,5396 0,0247 

4’’ Vap. sat. 7,20 0,375 251,35 0,9154 0,0540 

4.3.4. Diagrama P-h cicle de refrigeració per compressió 
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Figura 39. Diagrama p-h del cicle de refrigeració per 

compressió. 
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4.3.5. Cabals de freó en refrigeració 

Taula 26. Taula cabals refrigerant de cada evaporador 

per SQ 55. 

Fan-coil  ̇   [W]    [kJ/kg]  ̇  [kg/s]  ̇  [m
3/s] 

COB/B1 2.116 117,54 0,0180 0,000737 

COB/B2 2.116 117,54 0,0180 0,000737 

COB/E3 2.116 117,54 0,0180 0,000737 

COB/E4 2.116 117,54 0,0180 0,000737 

D.AUX/5 954 117,54 0,0081 0,000332 

D.PRN/6 2.396 117,54 0,0204 0,000834 

D.DBL/7 1.230 117,54 0,0105 0,000428 

D.PRO/8 2.247 117,54 0,0191 0,000783 

Total 15.293 - 0,1301 0,00533 

Taula 27. Taula cabals refrigerant de cada evaporador 

per SQ78. 

Fan-coil  ̇   [W]    [kJ/kg]  ̇  [kg/s]  ̇  [m
3/s] 

COB/B1 2.199 117,54 0,0187 0,00077 

COB/B2 2.199 117,54 0,0187 0,00077 

COB/B3 2.991 117,54 0,0254 0,00104 

COB/E4 2.199 117,54 0,0187 0,00077 

COB/E5 2.199 117,54 0,0187 0,00077 
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COB/E6 2.991 117,54 0,0254 0,00104 

D.AUX/B7 1.527 117,54 0,0130 0,00053 

D.AUX/E8 1.527 117,54 0,0130 0,00053 

D.PRN/B9 1.816 117,54 0,0154 0,00063 

D.PRN/E10 1.816 117,54 0,0154 0,00063 

D.DBL/B11 1.389 117,54 0,0118 0,00048 

D.DBL/E12 1.026 117,54 0,0087 0,00036 

D.PRO/B13 1.266 117,54 0,0108 0,00044 

D.PRO/E14 1.266 117,54 0,0108 0,00044 

Total 26.412 117,54 0,2247 0,00621 

4.3.6. Balanç energètic sistema refrigeració 

Taula 28. Balanç energètic del sistema per SQ55. 

Element/s  ̇ [W]  ̇  [kg/s]    [kJ/kg]   [W] 

Evaporadors 15.293 0,1301 117,54 0 

Compressor 0 0,1301 27,20   3.539    

Condensador 18.832    0,1301 144,74    0 

Taula 29. Balanç energètic del sistema per SQ78. 

Element/s  ̇ [W]  ̇  [kg/s]    [kJ/kg]   [W] 

Evaporadors 26.412 0,2247 117,54 0 

Compressor 0 0,2247 27,20    6.112    
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Condensador 32.524    0,2247 144,74    0 

4.3.7. Cabals d’aigua de mar 

Taula 30. Cabal bombes aigua de mar (Elecció de les 

bombes). 

Vaixell 
 ̇            

[W] 
ΔT 

 ̇      

[m3/h] 

V 

[GPH] 

Vcomercial 

[GPH] 
Model 

SQ55 18.832 34-28 2,62 595 950 
CRUISAIR 

950BC 

SQ78 32.524 34-28 4,52 1.028 1.200 
CRUISAIR 

1200BXT-SP 

4.3.8. Dimensionament de conductes circuit R-134a 

Taula 31. Diàmetre i velocitat de les línies líquid i gas en 

SQ 75. 

Tipus línia  ̇  [W]  ̇  [fg/h] D (polzades) D [m] A [m2] c [m/s] 

Líquid 15.293 13.158 1/2 0,0127 0,00013 0,89 

Gas (aspiració) 15.293 13.158 1 1/8 0,0286 0,00064 11,60 

Taula 32. Diàmetre i velocitat de les línies líquid i gas en 

SQ 78. 

Tipus línia  ̇  [W]  ̇  [fg/h] D (polzades) D [m] A [m2] c [m/s] 

Líquid 26.412 22.725 3/4 0,0191 0,00029 0,68 

Gas (aspiració) 26.412 22.725 1 3/8 0,0349 0,00096 13,41 
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