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1. Introducció

1.1. Importància de la conservació de fruita

En aquest projecte es realitzarà l’estudi de les cambres frigorífiques d’una central 

hortofructícola destinada al condicionament, emmagatzematge i conservació de fruita, 

concretament, peres i pomes. La recol·lecció d’aquesta és esglaonada i es duu a terme 

en els mesos d’agost i setembre tot i que es pot allargar fins a finals d’octubre. Aquests 

productes es poden conservar a curt, mitjà o llarg termini ja que presenten una bona 

aptitud a la conservació perquè són fruits de tardor- hivern. És important emmagatzemar 

la fruita perquè se li dóna un valor afegit en tres sentits: 

� Es millora l’aspecte i la presentació. Sortirà al mercat amb calibratges homogenis, 

colors semblants... 

� Aportació al producte d’una utilitat d’espai, és a dir, es té tota la oferta concentrada 

en un mateix lloc. 

� S’aporta una utilitat de temps, és a dir, l’oferta es desplaça al llarg de l’any. Per 

aquest motiu és possible vendre quan l’oferta és menor i el preu més elevat. A més a 

més, conservar la fruita en cambres frigorífiques permet poder gaudir del producte tot 

l’any. 

A l’hora de dissenyar unes cambres frigorífiques per fruita, cal tenir en compte que 

aquesta segueix uns processos biològics com la respiració, la transpiració i la producció 

d’etilè. Per això caldrà crear una atmosfera adient per a la seva conservació i aquesta 

haurà d’estar controlada. 
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1.2. Descripció i situació de les cambres frigorífiques

Les cambres a estudiar es troben situades a Tornabous, a la comarca de l’Urgell, a la 

província de Lleida. En aquesta zona es troben produccions molt elevades d’aquests 

fruits i és per aquest motiu que la central hortofructícola s’ha situat en aquesta comarca.  

Imatge 1. Situació geogràfica planta 

Imatge 2. Detall dels accessos viaris 
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Per altra banda, la central consta de bons accessos per vies terrestres i d’espai suficient 

pel trànsit de camions.   

Es tracta d’una central on es poden distingir diverses zones: 

� Zona de recepció del producte: Cal que hi hagi un espai per a que quan arribin els 

tractors carregats de palots; els puguin descarregar. 

� Cambres frigorífiques: En aquest cas hi ha sis cambres independents, que disposen 

d’una precambra. Tres de les cambres estan destinades a l’emmagatzematge i 

conservació de peres(1ºC) i dues a pomes(2ºC). Totes elles estan dissenyades per a 

mantenir una atmosfera controlada i així allargar la conservació de la fruita en bon estat. 

La cambra restant fa la funció de refrigerar el producte que ha de sortir a mercat a curt 

termini i s’hi conserven tant pomes com peres. S’ha considerat que aquesta cambra 

habitualment treballa a 8ºC.  

La precambra es troba sempre a una temperatura aproximada de 15ºC i evita grans 

pèrdues de fred de les cambres quan aquestes s’obren per a traslladar la mercaderia.  

� Zona de condicionament: És on s’apliquen els tractaments a les pomes i peres, es fa 

tria, calibratge... 

� Zona d’expedició: És on es preparen les diferents comandes. 

� Sala de màquines: Conté els equips de l’atmosfera controlada i també els equips del 

sistema de refrigeració.  

� Pati exterior: Zona per emmagatzemar els palots buits. 

� Altres seccions: banys, oficines, vestuaris... 



���������	
���������������������
����������������������

7 

2. Aïllament

2.1. Materials aïllants utilitzats

En la construcció de cambres frigorífiques s’utilitzen materials aïllants per tal de 

facilitar el manteniment d’una temperatura adequada dins del recinte, evitar les 

condensacions i obtenir un estalvi energètic.  

Els aïllants utilitzats a la indústria frigorífica estan constituïts per moltes cel·les que 

contenen aire o altres gasos en repòs al seu interior. Aquests gasos presenten un 

coeficient de conducció molt baix i es poden trobar al material aïllant de manera natural 

com és el cas del suro o bé poden haver estat incorporats en el procés de fabricació com 

en la fibra de vidre. La higroscopicitat del material aïllant és molt important ja que 

l’aigua té un coeficient de conductivitat molt superior a la de l’aire sec i si entrés vapor 

d’aigua en aquestes petites cel·les, el material patiria una disminució del seu poder 

d’aïllament a la vegada que augmentaria el seu pes específic.  

Actualment existeixen molts materials aïllants però no tots són adequats per a les 

instal·lacions frigorífiques. Per a que ho siguin, cal que compleixin  uns certs requisits: 

� Baixa conductivitat tèrmica. 

� Baixa higroscopicitat. 

� Imputrescible.  

� Inatacable pels rosegadors. 

� Inodor i no fixador d’olors. 

� Incombustible. 

� Neutre químicament en front a altres materials i fluids que pugui estar en contacte. 

� Resistent a la compressió i la tracció. 

� Fàcil de col·locar. 

� Fàcil adaptació a les deformacions de l’obra. 

Per aquest projecte s’ha triat com a material aïllant el suro aglomerat expandit. És 

d’origen vegetal i ha estat molt utilitzat al llarg dels anys. Mitjançant un procés 

industrial es produeix la fusió d’un biopolímer del suro, la suberina, que actua com 

aglutinant i permet la conformació del material en plaques de forma totalment natural 

sense necessitat d’afegir additius químics. Presenta aproximadament 40 milions de 

cèl·lules per cm3 plenes d’aire que li donen capacitat per a flotar, aïllar tèrmicament i 

acústicament, disminuir les vibracions i recuperar la forma ràpidament després d’una 
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compressió.  És un material amb un contingut molt baix d’aigua (0,004g/cm3) que 

impedeix la proliferació de microorganismes i la putrefacció.  No presenta olor 

persistent i no és tòxic, no es contrau ni es dilata, és resistent als insectes i rosegadors, 

no és conductor elèctric, és resistent als dissolvents i no és corrosiu. A més a més, és de 

difícil combustió i aquesta és lenta, sense alliberar compostos tòxics. Pertany a la classe 

E i B2 referent a la resistència al foc. A 100 ºC no emet cap producte volàtil tòxic o 

inflamable.  Presenta una densitat entre 100 i 120 kg/m3, un coeficient de conductivitat 

tèrmica de 0,034 kcal/mhºC i la seva resistència al trencament és de 2,2 kg/cm2. La seva 

utilització queda restringida a temperatures entre – 200 ºC i 130 ºC. 

L’aïllament en una cambra frigorífica sol estar compost per una paret, una barrera 

antivapor, el material aïllant i un revestiment.  

En el cas d’aquestes cambres, el que s’ha fet és posar una paret de totxos buits i a 

continuació una emulsió bituminosa que fa la funció de barrera antivapor. El principal 

objectiu d’aquesta làmina és evitar que l’aigua continguda en l’ambient penetri al 

material aïllant perquè sinó es perdrien les propietats d’aquest. 

A continuació s’hi posa el suro i finalment una capa de revestiment. 

Pel sòl s’ha de tenir en compte que ha de ser capaç de suportar altes pressions de 

compressió ja que el pes que haurà de suportar serà considerable. En aquest cas, el sòl 

està format per una capa de roques compactes, una altra de formigó armat, argila, 

formigó amb àrids lleugers, pintura bituminosa i suro aglomerat. 

És important l’acabat del terra de les cambres frigorífiques ja que cal que sigui una 

superfície antilliscant per tal d’evitar accidents i que es pugui netejar fàcilment.  

El sostre de les cambres frigorífiques està format per fusta flandes, un espai d’aire, suro 

aglomerat, una capa d’asfalt i pintura bituminosa. 
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2.2. Càlcul de l’espessor econòmic de l’aïllament

L’objectiu és determinar aquell espessor d’aïllant que minimitzi el cost total de la 

instal·lació tenint en compte el període d’explotació. 

El cost d’inversió en aïllament (CI ( € / m2 )) depèn de dos termes, un és funció de la 

quantitat de material utilitzat (bb) i l’altre del cost de la instal·lació (independentment de 

l’espessor)(aa). 

espbbaaCI ⋅+=

Si es coneix el preu de l’aïllament per a dos espessors donats, es pot obtenir el valor 

d’aquestes constants: 

1
21

21
1 esp

espesp

CICI
CIaa ⋅

−

−
−=

21

21

espesp

CICI
bb

−

−
=

 esp(m) CI (€/m
2
) aa bb 

1 0,02 3,25 0 162,5 

2 0,04 6,5   

El cost de la instal·lació el primer any dependrà del flux de calor que es transmet per m2

(q/A), del temps anual de funcionament (n) i del cost de l’energia tèrmica produïda (f). 

Aquest cost es produeix anualment, de tal manera que cal multiplicar-lo pel VAN (valor 

actual net). El VAN té en compte els anys de vida de la instal·lació (N) així com el cost 

d’oportunitat (d) i la inflació del combustible (i). Per facilitar els càlculs, s’ha suposat 

que la inflació és igual al cost d’oportunitat dels diners. A més a més, s’ha considerat 

que tota la inversió es realitza al comptat i que el valor final de la instal·lació al cap de 

la seva vida útil és nul.  

El VAN s’expressa com:   
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1)
1

1
(

1)
1

1
(

−
+

+

−
+

+

=

d

i
d

i

VAN

N

;  Si i = d;  el NVAN =

El cost de mantenir la instal·lació en funcionament al llarg de la seva vida útil serà: 

VANf
A

q
nCF ⋅⋅⋅=

Així doncs, el cost total serà la suma del cost d’inversió d’aïllament i del cost de 

funcionament de la instal·lació calculat anteriorment. CFCICT +=

L’espessor econòmic serà aquell que minimitzi la funció cost total: 

CTEkaisnttext
bb

fkaisVAN
eecon ⋅−⋅−

⋅⋅
= int)(

On: 

Kais = conductivitat de l’aïllant (kcal/hmºC); 

VAN = valor actual net;  

f = cost de la frigoria produïda (€/kcal); 

text = temperatura exterior (ºC); 

tint = temperatura interior (ºC); 

bb = coeficient en funció de la quantitat d’aïllant utilitzat;  

n = hores de funcionament de la instal·lació anuals; 

CTE ve donat per l’expressió següent: 

]
11

[
1 hekj

ej

hi
CTE

N

j

+
∗

+= �
=

On: 

hi = coeficient de pel·lícula interior en kcal/hm2 ºC 

he = coeficient de pel·lícula exterior en kcal/hm2 ºC 

ej = espessor de la capa j en metres 

kj = conductivitat tèrmica de la capa j en kcal/hmºC 

El sumatori en aquest cas fa referència a la suma de tots els espessors de totes les capes 

menys la capa d’aïllant.  
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Els coeficients de pel·lícula es calculen segons la fórmula de Jurgens: 

nvbah ⋅+=

H = coeficient de pel·lícula en kcal/hm2 ºC 

V = velocitat de l’aire en m/s. 

Estat 

superfície
V<5m/s V>5m/s 

a b n a b N 

Polida 4,83 3,3 1 0 6,17 0,78 

Rugosa 5,32 3,7 1 0 6,54 0,78 

Per a calcular el coeficient de pel·lícula exterior s’ha considerat que la velocitat de l’aire 

és de 0,6 m/s  front als 0,2 m/s pel càlcul del coeficient interior. 

Els resultats obtinguts són: 
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Cambra 1 Cambra 2 Cambra 3 Cambra 4 Cambra 5 Cambra 6 Precambra 

Ecc

(cm) 

Ect 

(cm) 

Ecc

(cm) 

Ect 

(cm) 

Ecc

(cm) 

Ect 

(cm) 

Ecc

(cm) 

Ect 

(cm) 

Ecc

(cm) 

Ect 

(cm) 

Ecc

(cm) 

Ect 

(cm) 

Ecc

(cm) 

Ect 

(cm) 

Sostre 13,37 14 13,75 14 13,37 14 13,75 14 10,99 11 13,75 14 7,98 8 

Sòl 18,29 19 18,82 19 18,29 19 18,82 19 14,85 15 18,82 19 9,90 10 

Paret 1 

(N) 
17,96 18 18,55 19 15,09 16 15,78 16 15,09 16 15,78 16 8,08 9 

Paret 

2(S) 
15,09 16 15,78 16 15,09 16 15,78 16 22,12 23 25,38 26 18,39 19 

Paret 

3(E) 
15,09 16 22,19 23 15,09 16 22,19 23 10,22 11 22,19 23 

Paret 4 

(W) 
23,36 24 15,78 16 23,36 24 15,78 16 20,36 21 15,78 16 

Ecc és l’espessor econòmic calculat i Ect és l’espessor econòmic triat per a la construcció. 

Donat que el fabricant (BCK, Barnacork, SL.) fa planxes de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 cm d’espessor s’hauran de superposar fins arribar a l’espessor 

desitjat. 
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3. Càlcul del balanç tèrmic

Per tal de poder escollir els equips frigorífics més adients per la instal·lació 

(compressors, evaporadors, condensadors...), primerament caldrà realitzar un estudi de 

les necessitats d’aquesta, les quals dependran de diversos factors com el règim de 

treball, el clima de la zona, el tipus, estat i quantitat de fruita que entra a la cambra, així 

com el calor introduït al sistema per diverses fonts: obertura de portes, renovacions 

d’aire, presència de personal, il·luminació i altres equips dins de les cambres entre 

altres. 

És per aquest motiu que és imprescindible realitzar un balanç tèrmic per tal de poder 

determinar la potència frigorífica necessària per a satisfer totes les necessitats de la 

instal·lació. 

Per a calcular el balanç tèrmic, es tindrà en compte: 

� La càrrega tèrmica deguda a les pèrdues per transmissió a través de les parets, 

sostre i sòl de cada una de les cambres (Q1) 

En aquest apartat es comptabilitzarà el flux de calor transmès a través de cada una de les 

superfícies de cada una de les cambres en estat estacionari. Les superfícies estudiades 

tenen un cert espessor � y un gradient de temperatura.  

El càlcul es realitzarà segons l’expressió: 

On: 

Q1 = Calor total que travessa la superfície per unitat de temps en kcal/h; 

U = Coeficient global de transmissió de calor, en funció dels materials empleats en               

l’aïllament, en kcal/m2hºC; 

S =  Superfície del tancament en m2; 

�t = Diferència de temperatures entre l’exterior i l’interior, en ºC 

tSUQ ∆⋅⋅=1



���������	
���������������������
����������������������

14 

El coeficient global de transmissió de calor s’ha calculat de la següent manera: 

�
=

++

=
N

j hekj

ej

hi

U

1

11
1

On: 

hi = coeficient de pel·lícula interior en kcal/hm2 ºC 

he = coeficient de pel·lícula exterior en kcal/hm2 ºC 

ej = espessor de la capa j en metres 

kj = conductivitat tèrmica de la capa j en kcal/hmºC 

Per a calcular �t es considera que la temperatura a dins de la cambra és constant i la 

exterior depèn de la orientació de cada una de les superfícies tal i com mostra la taula 

següent: 

Superfície Orientació Temperatura (ºC)

Nord 0,6 tec 

Sud tec

Est 0,8 tec

Parets 

Oest 0,9 tec

Sostre - tec+12 

Sòl - (tec+15)/2 

tec és la temperatura exterior de càlcul (ºC). S’han desenvolupat fórmules empíriques per 

a determinar aquesta temperatura i així evitar un sobredimensionat de la instal·lació 

quan es considera la temperatura màxima exterior.  

ximamamitja tt `ec 6,04,0t ⋅+⋅=

On la t mitja és la temperatura mitjana del mes més càlid de funcionament de la 

instal·lació, en ºC i la t màxima és la temperatura màxima del mes més càlid de 

funcionament, en ºC.   
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Per a realitzar els càlculs s’han pres les dades meteorològiques enregistrades a 

Tornabous (Urgell) durant l’any 2011: 

Temperatura màxima: 40,9 ºC (20/08/11) 

Temperatura mitjana del mes d’agost: 24,5ºC 

Humitat relativa mitjana: 71% 

Velocitat mitjana del vent (a 2m): 0,6 m/s 

Utilitzant aquestes dades i calculant les càrregues tèrmiques per a cada una de les 

diferents superfícies que constitueixen les cambres frigorífiques, la transmissió de calor; 

Q1 TOTAL=17,94 kW.
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�La càrrega tèrmica deguda a les necessitats per renovació de l’aire (Q2) 

A continuació s’estudien les pèrdues de calor degudes a les renovacions d’aire de dins 

les cambres frigorífiques. Aquestes renovacions poden ser intencionades per tal 

d’eliminar els gasos que desprenen les fruites (Q2,1) o bé degudes a infiltracions d’aire a 

conseqüència de l’obertura de portes i que depenen del volum de la cambra i la 

temperatura del recinte (Q2,2).En el primer cas, el càlcul seguirà aquesta equació: 

hnVhmQ a ∆⋅⋅⋅=∆⋅= )(1,2 ρ

On: 

Q2,1 = Càrrega tèrmica deguda a les renovacions tècniques d’aire en kcal/dia; 

ma = Massa d’aire en kg/dia; 

V = Volum del recinte en m3; 

� = Densitat mitjana de l’aire entre les condicions exteriors i interiors en kg/m3; 

n = Numero de renovacions d’aire en renovacions/dia; 

�h = Diferència d’entalpies entre la de l’aire exterior i interior en kcal/kg. 

En el segon cas es tindran en compte les infiltracions d’aire que es calcularan de la 

següent manera: 

hdVhmQ a ∆⋅⋅⋅=∆⋅= )(2,2 ρ

On: 

Q2,1 = Càrrega tèrmica deguda a renovacions equivalents d’aire en kcal/dia; 

ma = Massa d’aire en kg/dia; 

V = Volum del recinte en m3; 

� = Densitat mitjana de l’aire entre les condicions exteriors i interiors en kg/m3; 

d = Numero de renovacions equivalents en renovacions/dia; 

�h = Diferència d’entalpies entre la de l’aire exterior i interior en kcal/kg. 

S’ha considerat que les renovacions tècniques d’aire es realitzen només en aquelles 

cambres que es troben en atmosfera controlada.  Per a les cambres de pera s’han 
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establert 5 renovacions d’aire per dia mentre que a les de poma  4 perquè la pera té un 

nivell respiratori més elevat que la poma i emet més CO2. En el cas de tenir la 

instal·lació a ple rendiment, totes les cambres es trobarien en atmosfera controlada 

menys la 5 que està destinada a conservar la fruita un curt període de temps i la 

precambra.  En aquests dos recintes doncs, s’han tingut en compte les pèrdues de 

càrrega per infiltracions ja que l’atmosfera no es troba controlada. 

Per escollir el nombre de renovacions d’aire degut a infiltracions, s’ha seguit la taula 

11.4 proposada per Mª Teresa Sánchez y Pineda de las Infantas  on es relaciona el 

volum de la cambra i la temperatura amb el nombre de renovacions d’aire diàries degut 

a obertures i infiltracions. 

Així doncs, les necessitats frigorífiques per a cada una de les cambres són: 

Q2,1 

Volum   

(m
3
) 

Nombre de 

renovacions 

Potència 

frigorífica(kcal/dia) 

Potència 

frigorífica(kW)

Cambra 1 1752,92 4 45015,04 2,18 

Cambra 2 1752,92 5 61001,69 2,96 

Cambra 3 1752,92 4 45015,04 2,18 

Cambra 4 1752,92 5 61001,69 2,96 

Cambra 6 1752,92 5 61001,69 2,96 

Q2,2 Volum 

(m
3
) 

Nombre de 

renovacions 

Potència 

frigorífica(kcal/dia) 

Potència 

frigorífica(kW) 

Cambra 5 1752,92 1,8 
12873,46 0,62 

Avantcambra 1077,29 2,4 
19236,12 0,93 

 La càrrega tèmica Q2 TOTAL= Q2,1 + Q2,2 = 14,79 kW
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�La càrrega tèrmica deguda a les pèrdues per refrigeració (Q3) 

En aquest apartat es tenen en compte les necessitats frigorífiques per tal de poder assolir 

una temperatura adient per a la conservació del producte. Per establir aquest valor 

s’hauran de tenir en compte diversos factors com: la quantitat de producte a refrigerar i 

la temperatura a la que es vol conservar l’aliment.

Tenint en compte els aspectes citats anteriorment, el càlcul procedirà de la manera 

següent: 

2,31,33 QQQ +=

On: 

Q3,1 = Càrrega tèrmica deguda a la refrigeració del producte, expressat en kcal/dia: 

)(11,3 ri ttCpmQ −⋅⋅=

On: 

m = Massa de producte a refrigerar en kg/dia; 

Cp1 = Calor específic del producte abans de la seva refrigeració en kcal/kgºC; 

ti = Temperatura d’entrada del producte en ºC; 

tr = Temperatura de conservació del producte en estat refrigerat en ºC. 

Q3,2 = Càrrega tèrmica deguda a la refrigeració de l’embalatge del producte: 

)( ,,2,3 efeiee ttCpmQ −⋅⋅=

On: 

me = Massa de l’embalatge en kg/dia; 

Cpe = Calor específic del material de l’embalatge en kcal/kgºC; 

ti,e = Temperatura d’entrada de l’embalatge en ºC; 

tf,e = Temperatura final de refrigeració de l’embalatge en ºC. 
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Les dades considerades per la realització d’aquest càlcul han estat les següents:  

Nombre de palots màxims que entren en un dia: 550 distribuïts en les diferents cambres. 

Es suposa que aquestes cambres tenen diferents proveïdors i per tant, s’omplen 

simultàniament. En el pitjor dels casos, estaran totes omplint-se.  

Temperatura inicial d’entrada: 20ºC 

Dades tècniques: 

cp1

(kcal/kgºC)

mides 

embalatge 

(cm) 

pes 

embalatge 

(kg) 

pes net 

embalatge 

ple (kg) 

cp2 

(kcal/kgºC)

Pera 0,9 105*105*57 45 230 0,6 

Poma 0,92 105*105*72 55 325 0,6 

La càrrega tèrmica deguda a la refrigeració de la fruita que entra és de 126,22 kW 

mentre que la deguda a la refrigeració de l’embalatge és de 20,40 kW. 

Així doncs, Q3TOTAL= 146,62 kW. 

�La càrrega tèrmica deguda a les necessitats de conservació dels productes (Q4) 

Per a realitzar el balanç tèrmic, cal saber a quin producte està destinada la cambra 

frigorífica. En aquest cas, el càlcul es realitza per a fruita, en concret, per a la 

conservació de peres i pomes. Aquestes, igual que d’altres, són fruites que segueixen el 

procés biològic de la respiració en el qual desprenen calor. Per a poder mantenir la 

temperatura idònia de la cambra serà necessari extreure aquest calor i caldrà tenir-lo en 

compte a l’hora de fer el balanç tèrmic com s’expressa a continuació: 

rCmQ ⋅=4

On: 

m =Quantitat de producte emmagatzemat a la cambra en t; 

Cr = Calor de respiració en kcal/t dia.

Com que les quantitats de calor produïdes durant la conservació del producte degudes a 

processos biològics citats anteriorment són molt petites, es comptabilitzen en kcal/t i dia 

en lloc de kcal/kg i dia. 
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S’ha considerat que el calor de respiració de la poma a 2ºC és de 209kcal/t i dia mentre 

que la pera a 1ºC desprèn 1412kcal/t i dia. Per a la cambra numero 5, on les peres i les 

pomes estan barrejades i la temperatura és superior, s’ha establert 860kcal/t i dia com a 

calor de respiració. 

Es considera que en el pitjor dels casos, totes les cambres estan plenes. Les de poma 

tenen una capacitat per a 1924 palots de fruita mentre que les de pera 2268. Així doncs, 

la càrrega tèrmica deguda a la conservació dels productes és 143,94 kW. 

�La càrrega tèrmica deguda al calor que desprenen els ventiladors (Q5) 

En aquest apartat es pretén fer una estimació de l’equivalent calorífic del treball realitzat 

pels motors instal·lats en l’evaporador (ventiladors i bombes de circulació de líquids 

entre altres). 

Per a determinar el calor que desprenen els motors, és necessari conèixer la potència i el 

numero d’hores de funcionament d’aquests. Com que aquestes dades són desconegudes 

a priori, es fa una estimació en funció del volum de cada cambra. A més a més, es 

considera que l’equivalent tèrmic del treball realitzat pels ventiladors representa entre 

un 5 i un 8% de les necessitats de fred calculades anteriorment (Q1+Q2+Q3). Així doncs, 

l’expressió utilitzada per al càlcul del calor que desprenen els ventiladors de 

l’evaporador és: 

CVQ ⋅=5

On: 

V = Volum de la cambra frigorífica a estudiar; 

C = Calor que desprenen els ventiladors en kcal/m3 i dia. 

L’estimació és de 7,44 kW. 

�La càrrega tèrmica deguda al calor que desprèn la presència i circulació dels 

operaris per les cambres (Q6) 

La calor que desprèn cada operari depèn de la temperatura de la cambra, el vestuari 

utilitzat, l’activitat física que es realitza i el temps de permanència dins del recinte.  

Aquest calor es calcularà com: 

NCnQ ⋅⋅=6
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On: 

n = Numero de persones dins del recinte frigorífic;

C = Calor que desprèn cada operari en kcal/h; 

N = Temps de permanència a l’interior de la cambra frigorífica en hores/dia. 

La potència calorífica alliberada per persona és variable i s’estima segons la temperatura 

del recinte frigorífic. En aquest cas es considera 225 kcal/h. Tot i així, si les hores en 

què els operaris estan dins els recintes frigorífics no són precises, és millor estimar 

aquest valor dins del càlcul Q8. 

S’ha estimat 0,13 kW. 

�La càrrega tèrmica deguda a la il·luminació del recinte (Q7) 

Aquest és un valor que s’estima i que generalment es calcula com un 1-2% de la suma 

de les càrregues considerades anteriorment: Q1+Q2+Q3. 

És pot fer una determinació més exacta quan es coneixen totes les dades seguint 

l’equació següent: 

NPQ ⋅⋅= 8607

On: 

P = Potència de les lluminàries en kw; 

N = Temps de funcionament en hores/dia.  

S’ha estimat 2,98 kW. 

�La càrrega tèrmica deguda a diverses pèrdues (Q8) 

En aquest apartat s’inclouen les càrregues que són difícils de calcular fins que no 

s’escullin els equips frigorífics de la instal·lació. Es tenen en compte: 

�  Les pèrdues per convecció i radiació dels aparells i conductes pels que hi 

circula el fluid refrigerant. Tot i que han de estar aïllats, les pèrdues són 

inevitables. 
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o Hi ha parets que són més o menys permeables al vapor d’aigua i és en elles on 

s’estableix una difusió del vapor permanent entre l’existent al medi exterior i 

l’interior de tal manera que la humitat penetra i es condensa a les bateries del 

refrigerant.  

o Segons la cambra a estudiar, hi hauran altres càrregues que s’hagin de considerar 

com per exemple: l’existència de quadres elèctrics interiors, ventiladors d’aire 

per a la renovació d’aquest, l’ús de carretons elèctrics, etc. 

Es fa una estimació de les diverses càrregues considerant: 

)( 3218 QQQQ ++⋅= α

On: 

� = Coeficient (0,1-0,15); 

Q1 = Càrrega tèrmica per transmissió de calor a través de superfícies en kcal/dia; 

Q2 = Càrrega tèrmica per renovació d’aire en kcal/dia; 

Q3 = Càrrega tèrmica per refrigeració en kcal/dia. 

Finalment, la Q8 s’ha estimat en 18,60 kW. 

3.1. Potència frigorífica estimada per a la producció de fred

Un cop calculades totes les pèrdues i necessitats de la instal·lació, es pot estimar la 

potència frigorífica necessària per al bon funcionament de les cambres.  

La producció de fred serà equivalent a la suma de les necessitats de fred màximes 

calculades en els vuit conceptes anteriors. D’aquí s’obtindrà la potència frigorífica en un 

període de 24 hores (QT): 

87654321 QQQQQQQQQT +++++++=

kWQT 50,319=
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4. Elecció del refrigerant

4.1. Tipus i característiques dels refrigerants

Un fluid refrigerant és aquell que és utilitzat per a la transmissió del calor. En un 

sistema de producció de fred, un fluid refrigerant absorbeix calor a baixa temperatura i 

pressió i el cedeix a temperatura i pressió superiors. Generalment, aquest procés es duu 

a terme amb canvis d’estat del fluid.  

Els fluids refrigerants es poden dividir en dos grups: 

� Els fluids frigorígens: Són aquells que evolucionen internament en les 

màquines de producció de fred. 

� Els fluids frigorífers o refrigerants secundaris: Són aquells fluids 

caloportadors entre el medi a refrigerar i el fluid frigorígen. 

Els fluids frigorígens poden ser: 

Derivats halogenats: Són aquells que procedeixen del metà, età i propà per 

substitució parcial o total dels seus àtoms d’hidrogen per àtoms de Cl, F i Br. 

Existeixen derivats halogenats saturats (CFC,HCFC,HFC,PFC i halons) i 

insaturats (R-1140) 

Mescles halogenades: Zeotròpiques i azeotròpiques 

Hidrocarburs: Saturats i insaturats 

Compostos orgànics no alquílics 

Compostos inorgànics 

No obstant, els fluids refrigerants es classifiquen habitualment en: 

CFC (Clorofluorocarburs): Contenen Cl, F i C a la seva molècula. Són 

substàncies que contribueixen a l’efecte hivernacle i l’eliminació de la capa 

d’ozó. És per aquest motiu que la seva producció, comercialització i ús nou o 

recàrrega es va prohibir l’1 d’Octubre del 2000. 

HCFC(Hidroclorofluorocarburs): Contenen H,Cl, F i C a la seva molècula. 

Contribueixen a l’efecte hivernacle i a la destrucció de la capa d’ozó però en 

menor mesura que els CFCs. A partir del 1 de gener del 2001 va quedar 

prohibida la seva utilització en tots els equips i instal·lacions fabricats a partir 

d’aquesta data amb l’excepció d’aires condicionats amb bomba de calor 

(prohibida la seva utilització en aquests equips a partir del 1 de gener de 2004) o 
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amb una potència frigorífica menor a 100kW(prohibida la seva utilització a 

partir de l’1 de juliol del 2002). A partir de l’1 de gener del 2010 es va prohibir 

la utilització de HCFC per a manteniment i operacions, excepte aquells que 

provinguin de reciclatge o regeneració. Està previst que a partir de l’1 de gener 

de 2015 quedin prohibits tots els usos dels HCFCs. 

HFC (Hidrofluorocarburs): La seva molècula conté H, F i C. Són compostos 

que no afavoreixen la destrucció de la capa d’ozó però sí que contribueixen a 

l’efecte hivernacle. 

Fluids naturals: Són hidrocarburs i compostos inorgànics que no col·laboren en 

la destrucció de la capa d’ozó i la seva contribució a la producció de l’efecte 

hivernacle és molt menor que el grup anterior. 

Com que els CFCs estan prohibits actualment i els HCFCs es prohibiran definitivament 

el 2015,  per aquest projecte s’escollirà un refrigerant natural o bé un HFC, ja sigui pur 

o una mescla azeotròpica o zeotròpica. 

No existeix cap refrigerant ideal, però sí que n’hi ha que es comporten molt bé en certes 

condicions. És important que reuneixi la major part de les següents característiques 

físiques, termodinàmiques i químiques: 

o Baixa temperatura d’ebullició: Un punt d’ebullició per sota a la 

temperatura ambient a pressió atmosfèrica. 

o Fàcilment manejable en estat líquid: El punt d’ebullició ha de ser fàcil de 

controlar per tal de que la capacitat d’absorbir calor es pugui controlar 

també. 

o Elevat calor latent de vaporització: Com més gran sigui el calor latent de 

vaporització, més gran serà el calor absorbit per quilogram de refrigerant 

en circulació. Així doncs, tenir un valor elevat del calor latent de 

vaporització permet obtenir una producció frigorífica elevada amb un 

menor cabal màssic circulant i per tant, permetrà la utilització d’equips 

més petits. 

o Volum específic del vapor baix: Implica una reducció del desplaçament 

requerit pel compressor i del diàmetre de les canonades. 

o Químicament estable: Ha de tolerar repetits canvis d’estat al llarg de 

molts anys. 
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o No corrosiu: S’ha de poder construir el sistema amb materials comuns i 

assegurar-los una llarga vida. 

o Pressions de treball moderades: Si les pressions de condensació són 

elevades, caldrà utilitzar condensadors més robustos per tal que 

s’augmenti la seva resistència mecànica i puguin suportar aquestes 

pressions. A més a més, cal destacar que és convenient que la pressió en 

condicions d’evaporació sigui superior a l’atmosfèrica ja que quan 

s’opera en buit, podria entrar aire al interior i contaminar el refrigerant. 

o Relació de compressió: Ha de ser petita en les condicions de 

funcionament ja que el rendiment volumètric varia inversament amb la 

relació de compressió. 

o Temperatura de descàrrega: No ha de ser excessiva ja que es podria 

descompondre el refrigerant, diluir-se l’oli lubricant o bé formar-se 

contaminants que podrien causar danys al compressor. 

o Fàcil detecció i localització de fugues: Les pèrdues de refrigerant 

produeixen una contaminació del sistema i menor quantitat de fluid 

frigorígen. 

o Innocu pels olis lubricants: L’acció del refrigerant en els olis lubricants 

no ha d’alterar l’acció de lubricació. 

o Baix punt de congelació: La temperatura de congelació ha de ser molt 

més baixa que qualsevol temperatura a la que pugui operar l’evaporador. 

o Temperatura i pressió crítica elevada. 

Per altra banda, a l’hora d’escollir un refrigerant cal tenir en compte les  propietats 

relacionades amb la seguretat ja que pot tenir unes propietats termodinàmiques, físiques 

i químiques molt bones però si la seva aplicació resulta perillosa, el seu ús queda molt 

limitat. Per aquest motiu, és desitjable que un refrigerant no sigui tòxic ni inflamable ni 

explosiu. 

Dins la família d’hidrocarburs halogenats (CFC, HCFC i HFC), s’ha demostrat que com 

més presència d’hidrogen hi ha, més inflamabilitat presenta. Cal destacar doncs, que 

tots els hidrocarburs purs són inflamables i explosius. Per altra banda, com més 

presència de clor, menor punt normal d’ebullició i estabilitat química molt elevada, per 

tant, períodes de vida llargs a l’atmosfera i inflamabilitat nul·la. 
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Gràfic 1: Evolució de les característiques de seguretat dels hidrocarburs purs 

conforme es transformen en compostos clorats i/o fluorats 

La presència de fluor redueix la toxicitat del compost i també la seva inflamabilitat a 

mesura que desplaça els àtoms d’hidrogen. No obstant, potencia la contribució a la 

generació d’efecte hivernacle.  

Pel que fa a la toxicitat, qualsevol fluid, exceptuant l’aire, és tòxic en el sentit que pot 

produir asfixia quan es troba present en concentracions prou elevades com per desplaçar 

l’oxigen necessari per a respirar. Així doncs, la toxicitat és un terme relatiu que només 

té sentit quan es proporciona la concentració i el temps necessari d’exposició per tal de 

produir efectes nocius. 

Els fluids es consideren: 

o Tòxics: Quan causen problemes de salut amb concentracions molt baixes 

o amb poc temps d’exposició 

o Lleugerament tòxics: Quan causen problemes de salut amb 

concentracions elevades o bé amb temps d’exposició llargs. Es poden 

considerar no tòxics si el sistema no conté prou quantitat per a provocar 

una resposta tòxica en cas de fuga catastròfica. 

o No tòxics: Quan no causen problemes de salut per si sols. Tot i així cal 

esmentar que alguns refrigerants d’aquest grup, quan es mesclen amb 

l’aire, es transformen en compostos altament tòxics quan es posen en 

contacte amb flames directes o resistències elèctriques. Això últim sol 

passar amb la majoria de refrigerants fluorocarbonats. 

El grau de toxicitat depèn dels següents factors: 

o La quantitat de refrigerant utilitzat en relació a l’espai en el que es pot 

produir una fuga 
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o L’olor del refrigerant  

o La presència de flames o elements a altes temperatures als voltants de la 

instal·lació 

o L’experiència del personal a càrrec de la instal·lació 

o El tipus d’ocupació de l’espai en el que es troba la instal·lació 

Actualment s’utilitza el criteri de la American Conference of Governamental Industrial 

Higiene (ACGIH) que fixa valors de concentració màxima o permissibles per a diferents 

substàncies, l’índex TLV (Thereshold Limit Value). 

Per als refrigerants es té en compte el TWA (Time- Weighted Average) que representa 

el valor mig al que poden estar sotmesos els treballadors de forma continuada sense 

patir efectes adversos considerant una jornada laboral setmanal de 40 hores, 8 diàries. 

Així doncs, tenint en compte la inflamabilitat, toxicitat i explosivitat, el Reglament de 

Seguretat per a plantes i Instal·lacions frigorífiques, classifica els refrigerants en tres 

grups: 

o Grup primer: Inclouen aquells refrigerants considerats d’alta seguretat ja 

que no són combustibles i tenen una acció tòxica lleugera o nul·la.  

o Grup segon: Inclouen aquells refrigerants considerats de seguretat 

mitjana ja que tenen acció tòxica o corrosiva o bé la seva mescla amb 

l’aire pot resultar combustible o explosiva en un 3,5 % o més en volum. 

o Grup tercer: Inclouen aquells refrigerants considerats de baixa seguretat 

ja que la seva mescla amb l’aire pot resultar combustible o explosiva 

amb menys d’un 3,5% del volum. 
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4.2. Elecció del refrigerant

Tenint en compte els factors descrits anteriorment, s’ha escollit com a refrigerant el R-

404A. És una mescla zeotròpica de refrigerants de la família HFC R-125/143a/134a  

(44/52/4% en pes). Té un glide de temperatures inferior a 1ºC a pressió atmosfèrica de 

tal manera que el seu comportament és quasi com un fluid pur. Tot i així, a l’hora de 

realitzar la càrrega i si es produïssin fugues, s’ha de tenir en compte que és una mescla. 

Presenta un ODP nul i un GWP100 anys= 3750. Pertany a la classe A1 que indica una 

baixa toxicitat i que el refrigerant no presenta propagació de flama. No obstant, si es 

troba a elevades concentracions, produeix efectes soporífers i una disminució de la 

quantitat d’oxigen tot originant sufocacions i perill d’asfíxia. 

Al ser una mescla de HFCs, no és compatible amb els olis minerals ni amb els 

alquilbenzeics, de tal manera que només presenta compatibilitat amb els olis tipus POE 

(poliol ester). Aquests últims lubricants, són molt higroscòpics i és per aquest motiu que 

cal evitar l’entrada excessiva d’humitat al sistema perquè hi ha perill de formació 

d’àcids que podrien atacar els diferents components de la instal·lació.  
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5. Evaporador

L’evaporador és un equip d’intercanvi de calor que en les instal·lacions frigorífiques sol 

estar situat entre la vàlvula d’expansió i la canonada d’aspiració del compressor. Pel seu 

interior hi circula un fluid que absorbeix calor del recinte a refrigerar tot evaporant-se. 

El fluid refrigerant entra a l’evaporador en estat líquid a baixa pressió i temperatura. 

Com que el medi que l’envolta està a una temperatura superior, es cedeix calor 

provinent de l’ambient que serà absorbit pel refrigerant tot canviant el seu estat de líquid 

a vapor. En aquest cas s’utilitzarà un evaporador sec que és aquell en el que una vàlvula 

de regulació deixa entrar el líquid necessari i just per a que quan surti de l’evaporador es 

trobi tot en estat gasós i evitar així que arribin gotetes de líquid al compressor.  

Per evitar una possible contaminació del fluid refrigerant, aquest circula per dins de 

l’evaporador a una pressió lleugerament superior a l’atmosfèrica per impedir l’entrada 

de gasos i/o vapor d’aigua dins del circuit en cas de fuga. 

Un evaporador ha de reunir certes condicions operatives, constructives , d’higiene i 

manteniment entre les que es destaquen: 

�  El refrigerant ha de circular per dins de l’evaporador produint una pèrdua de 

càrrega mínima però amb velocitat suficient  per tal d’originar una bona 

transferència del calor. 

�  En el seu interior s’han de separar del refrigerant les impureses i els olis. 

�   Ha de ser estanc i sòlid respecte al refrigerant empleat. 

�  Ha de ser resistent a la corrosió. 

�  Ha de ser econòmic i d’operació senzilla. 

�  Ha de ser de fàcil neteja i accés per a la inspecció. 

Tot i complint els requisits anteriors, a l’hora d’escollir un evaporador cal tenir en 

compte per quin tipus d’instal·lació es necessita i on s’ha d’ubicar a més de considerar 

la disminució del rendiment degut a la presència d’oli provinent del compressor i la 

variació temporal del coeficient de transmissió del calor com a conseqüència de la 

formació de gel sobre els tubs. 
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5.1. Tipus d’evaporadors

Hi ha diversos tipus d’evaporadors segons si estan destinats per refredar líquids o aire. 

En aquest cas, l’evaporador que s’ha d’escollir és per refredar l’aire d’un recinte. 

Segons la circulació de l’aire, es fan distincions entre si són evaporadors de circulació 

natural o de circulació forçada. 

Evaporadors de circulació natural

No incorporen ventilador i estan dissenyats per fer circular l’aire per la cambra gràcies a 

les corrents de convecció que es creen de manera natural degut a la diferència de 

temperatura que presenta l’aire. Les velocitats de circulació de l’aire són menors i per 

tant, el producte tendeix a assecar-se menys. Per aquest mateix motiu, l’intercanvi de 

calor és petit i per tant presenta un rendiment menor que el evaporadors de convecció 

forçada. Per tant, a igual potència, aquests evaporadors són més voluminosos que els 

que incorporen ventilador. Es distingeixen dos tipus:  

Evaporadors de plaques: 

Consisteixen en un panell de metall homogeni que en el seu interior hi conté el circuit 

dissenyat .Són utilitzats en la refrigeració domèstica, congeladors i alguns armaris de 

refrigeració comercial. 

Evaporadors estàtics de tubs i aletes: 

Estan formats per un serpentí de tub de coure en el que s’hi apliquen unes aletes 

d’alumini per augmentar la superfície de transmissió de calor. Les aletes han d’estar 

separades entre sí convenientment per evitar la formació de gebre entre elles. De no ser 

així, les aletes actuarien com un aïllant. 

Poden estar situats al sostre de la cambra o a les parets. En els evaporadors situats al 

sostre, l’aire es posa en contacte amb les aletes i es refreda. Al disminuir la seva 

temperatura, augmenta la seva densitat i pesa més que l’aire calent. És per aquest motiu 

que descendeix cap a la part baixa de la cambra i és reemplaçat per aire més calent que 

arriba a la part superior de l’evaporador i segueix el mateix cicle. Solen dur una persiana 

de PVC o metàl·lica per a recollir els condensats a més a més d’incorporar resistències 

per evitar la congelació. 
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Quan la cambra no té l’altura necessària, els evaporadors es posen verticalment sobre 

les parets protegits per una pantalla aïllada per la circulació natural. Aquest tipus no es 

pot utilitzar en cambres de poca longitud ja que l’aire situat al costat oposat de 

l’evaporador es queda estàtic i la conservació dels productes és deficient. 

Evaporadors de convecció forçada

Estan formats per un serpentí de tub de coure amb aletes adherides igualment que en el 

cas anterior. El conjunt va muntat dins d’una caixa metàl·lica amb un o varis 

ventiladors, especialment dirigits, que estableixen una circulació d’aire forçat, 

augmentant així considerablement l’absorció de calor i reduint la superfície d’aquest en 

referència al de convecció natural. 

Així doncs, la utilització de convecció forçada permet que l’evaporador presenti una 

forma més compacta i unes mides  més reduïdes. A més a més, la seva instal·lació és 

més fàcil i s’obté una temperatura més uniforme a la cambra. Aquests evaporadors 

poden tenir les aletes separades entre sí a menor distància que en el cas de la circulació 

natural degut als diferents mecanismes que existeixen per eliminar el gebre.   

Frigorífers

A vegades l’evaporador es col·loca fora de la cambra  a refrigerar. Aquest es comunica 

amb la cambra mitjançant dos conductes, un en el que circula l’aire fred cap a dins de la 

cambra i l’altre pel qual entra aire “calent” en sentit contrari. Aquesta circulació es 

manté per un ventilador situat sobre l’evaporador. A vegades, els conductes es 

suprimeixen i la càrrega i descàrrega es fa directament.  L’evaporador està format per 

tubs i aletes circulars en espiral perquè la formació de gebre en aquest cas es menor que 

en les aletes rectangulars. Els ventiladors són de tipus helicoïdal o centrífug segons la 

capacitat de la instal·lació. El cabal de l’aire es regula amb les comportes dels conductes 

d’aspiració i descàrrega d’aire.  

S’utilitzen quan es vol obtenir una distribució ràpida i uniforme del fred. 

Evaporadors mixtos

Estan formats per unes caixes metàl·liques que constitueixen el cos central. Tenen uns 

serpentins de tub llis soldats en la part inferior de cada estant en els que s’hi col·loca 

safates d’aigua i altres productes a congelar. Als costats d’aquesta caixa s’hi col·loquen 

uns tubs i aletes que serveixen de transmissors de fred a l’ambient de la cambra a 
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refrigerar. Es solen utilitzar en bars, restaurants i instal·lacions domèstiques de gran 

capacitat.   

5.2. Factors a tenir en compte per escollir un evaporador

Salt tèrmic

La finalitat d’un evaporador és doble. Cal que aquest sigui capaç de refredar la cambra i 

a més a més, ha de poder mantenir una certa humitat relativa. El segon requisit és molt 

important tractant-se de refrigerar fruita ja que té un alt contingut en aigua i si el perd, 

presenta un aspecte de marciment que li fa perdre la seva qualitat comercial. No obstant, 

una humitat relativa excessiva pot fer proliferar els microorganismes. Així doncs, s’ha 

de buscar una humitat d’equilibri que eviti els inconvenients anteriors. 

La diferència de temperatura entre l’aire que entra a l’evaporador(Tc) i la temperatura 

d’evaporació del refrigerant (Te) s’anomena salt tèrmic (DT) i està relacionada amb la 

humitat relativa de la cambra. Com més petita és la DT , més gran és la humitat relativa 

que hi ha a la cambra. L’aire pot contenir més g/m3 d’aigua com més elevada és la 

temperatura d’aquest. Així doncs, si s’han de refrigerar dues cambres a la mateixa 

temperatura i una evapora el refrigerant a una temperatura inferior a l’altra, la que 

evapori a la temperatura més baixa tindrà més DT i  menys humitat perquè l’aire serà 

més fred i no podrà contenir tanta quantitat d’aigua quedant-se aquesta dipositada a 

l’evaporador. Conseqüentment, els productes a conservar es ressecaran més.  

La humitat relativa en una cambra frigorífica depèn de molts factors: les característiques 

físiques i biològiques del producte, la quantitat de producte dins la cambra, el tipus i 

mètode d’embalatge, el mètode d’estiba, el temps de funcionament del sistema, el tipus 

de control del sistema de refrigeració, la diferència de temperatura de la cambra, la 

quantitat de superfície del producte exposada al medi ambient, les infiltracions de calor i 

vapor d’aigua, les condicions del aire exterior...De tots ells, el factor que més 

rellevància té en relació a la humitat relativa és la DT de l’evaporador. Així doncs, si es 

consideren constant la resta de factors, la següent taula dóna una orientació aproximada 

del valor de DT a utilitzar en el disseny de l’evaporador amb l’objectiu d’aconseguir la 

humitat relativa desitjada quan l’evaporador treballa amb condicions de convecció 

forçada.  
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Diferència de temperatura, DT (ºC) 

Tipus d’evaporador 
Humitat relativa (%) 

Tubs llisos Tubs amb aletes 

75 9 a 10 10 a 13 

80 7 8 a 10 

85 5 6 a 8 

90 3 4 a 6 

Posició i cabal dels ventiladors

Per altra banda, també cal tenir en compte la circulació de l’aire dins la cambra ja que 

l’aire estancat produeix la formació de floridures i bacteris a la superfície dels aliments. 

Depèn del producte a conservar, la velocitat de circulació de l’aire variarà. Cal dir que 

com més elevada és la velocitat de l’aire que hi circula, més calor es transfereix del 

producte a refrigerar cap a l’evaporador i més tendència hi ha a assecar els aliments que 

conté la cambra. En cambres on la temperatura és positiva, no convé altes velocitats de 

l’aire ja que podria arrastrar petites gotes d’aigua.  

Formació i desglaç del gebre en els evaporadors

El fluid refrigerant circularà per l’evaporador a temperatures inferiors a 0ºC. L’aire que 

circula per l’evaporador estarà, doncs, en contacte amb una superfície de temperatura 

inferior a 0ºC. Com s’ha citat anteriorment, dins de la cambra s’ha de tenir una humitat 

relativa del 85%, el que indica que l’aire conté aigua en forma de vapor i que al passar 

per l’evaporador, és condensarà i es dipositarà en els tubs en forma de gebre o inclús en 

forma de gel. Això provocarà una disminució del coeficient de pel·lícula exterior, una 

reducció del volum efectiu d’aire lliure a través dels tubs i aletes ja que la caiguda de 

pressió de l’aire augmenta i el flux disminueix i  una variació en el contingut d’humitat 

adequat per a la conservació del producte. Al incrementar el temps de funcionament, el 

consum elèctric anirà augmentant degut a les raons exposades anteriorment. És per 
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aquest motiu que caldrà desglaçar el gebre periòdicament. El procés de desglaçar el 

gebre té varis inconvenients: 

�  Es produeix una pertorbació de la temperatura i la humitat de la cambra 

frigorífica ja sigui per l’addició de calor i humitat o per la interrupció del 

cicle de refrigeració. 

�  Es desaprofita l’energia del desglaç 

�   Quan ja està tot desglaçat, s’ha d’esperar un temps prudencial per tornar a 

posar en funcionament els ventiladors ja que aquests podrien distribuir un 

excés d’humitat per la cambra. 

�  Si s’aplica calor per a retirar el gebre, aquesta fa que l’aire s’expandeixi i 

augmenti la pressió d’aquest contra parets i sostre. 

La determinació de la duració i freqüència del desglaç de l’evaporador és difícil. Si es fa 

massa sovint provoca un increment innecessari del consum d’energia i si es realitzen 

amb poca freqüència, la capa de gel que es forma sobre l’evaporador és massa gran i no 

permet un bon funcionament del equip. La freqüència de desglaç depèn del tipus 

d’evaporador, de la naturalesa de la instal·lació i del mètode utilitzat. 

  

5.3. Tipus de desglaç

El desglaç es pot realitzar d’una forma natural o amb una aportació de calor. En el 

desglaç natural , s’utilitza la calor de l’aire de la cambra refrigerada mentre que en 

l’altre, la calor s’obté d’aigua, resistències elèctriques o gasos calents de la sortida del 

compressor. També es pot realitzar mecànicament amb aire comprimit. 

Desglaç natural

Consisteix en deixar que es fongui el gel durant les hores en què l’equip frigorífic no 

funciona i a mesura que es va escalfant l’espai refrigerat, es va fonent el gel. 

Desglaç amb aigua, salmorres o substàncies anticongelants

Es ruixa aigua sobre els serpentins de l’evaporador quan la temperatura de la cambra és 

pròxima als 0ºC. Si la temperatura és inferior, s’ha d’utilitzar salmorres o 

anticongelants. 
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Cal aturar el ventilador uns minuts abans i després de l’aplicació del fluid ja que sinó els 

distribuiria per la cambra. 

Desglaç elèctric

És un sistema còmode, fàcil d’instal·lar i senzill de regular i controlar. S’utilitza molt en 

el cas d’evaporadors amb tubs aletejats. Consisteix en unes resistències elèctriques que 

s’encarreguen d’escalfar l’evaporador per a desfer el gel.  

Desglaç amb gas calent

En aquest cas s’utilitza gas calent de la descàrrega del compressor per a injectar-lo a 

l’evaporador i així fondre el glaç. Existeixen diverses variants de circuits segons el 

recorregut del gas calent. 

5.4. Elecció dels  evaporadors

A cada una de les cambres s’instal·larà un evaporador que ha de ser capaç de satisfer les 

necessitats frigorífiques calculades anteriorment. En aquest cas s’escolliran de 

convecció forçada perquè és menys voluminós i dóna una temperatura més uniforme a 

tota la cambra. 

Cada fabricant presenta als seus catàlegs taules i àbacs per tal de triar l’evaporador 

adient. En aquest cas s’ha seguit la guia del fabricant FRIMETAL.  

Primerament s’ha de determinar el salt tèrmic segons el següent gràfic: 

                            

Gràfic 2: Càlcul del salt tèrmic 
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Un cop determinat el salt tèrmic es calcula la temperatura d’evaporació segons 

l’equació: 

On Tc és la temperatura de la cambra en ºC i Te és la temperatura d’evaporació en ºC. 

Introduint aquesta temperatura al següent gràfic es  troba el factor de correcció per tal 

de poder calcular la capacitat nominal de l’evaporador. 

Gràfic 3: Càlcul del factor de correcció 

Existeix un altre tipus de factor corrector segons el refrigerant a utilitzar en la 

instal·lació. En aquest cas, aquest factor és la unitat ja que s’utilitza el  R-404 A.  

Per trobar la capacitat nominal de l’evaporador:  

On Qev  és la capacitat frigorífica de l’evaporador en les condicions establertes, Fc és el 

factor corrector segons la temperatura d’evaporació i Fr és el factor del refrigerant. 

TeTcDt −=

FrFc

Qev
Qn

⋅
=
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Finalment s’escollirà del catàleg aquell evaporador que presenti una capacitat frigorífica 

lleugerament superior a la nominal calculada.   

Tenint en compte tots els factors descrits anteriorment, els evaporadors escollits per a 

cada una de les cambres són: 

Cambra Evaporador 

1 FRM-2590-E1

2 FRM-4800-E1

3 FRM-2590-E1

4 FRM-4800-E1

5 FRM-1780-E1

6 FRM-4800-E1

Precambra SN-30 

Les dues primeres lletres indiquen la sèrie del model i la tercera indica la separació 

entre aletes. Les següents quatre xifres mostren el numero del model i les 2 últimes el 

sistema de desglaç empleat. 

Els elements evaporatius seleccionats, excepte el de la precambra, són de tipus cúbic 

industrial amb ventiladors trifàsics de 400V /50Hz i dues velocitats. Tots ells, excepte el 

de la precambra, presenten tubs de coure amb aletes ondulades d’alumini amb una 

separació entre elles de 4,2 mm. Tenen una carcassa d’alumini i acer lacat blanc amb 

resina de poliester que li proporciona una gran solidesa i resistència a la corrosió. El 

sistema de desglaç és elèctric.  

L’element evaporatiu de la precambra és de tipus estàtic i de convecció natural.  

Característiques FRM-2590-E1

Presenta dos ventiladors de 630mm de diàmetre i 1350rpm. Té un consum de 6,4 A i 3,8 

kW de potència absorbida. És capaç de projectar 23400m3/h d’aire fins a 32 m de 

distància.  Té una capacitat nominal a Tc=0ºC i DT = 8ºC de 51450 W. El volum del 

circuit interior és de 34 dm3.  
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Característiques FRM-4800-E1

Presenta 3 ventiladors de 630mm de diàmetre. Té un consum de 9,6 A i 5,7 kW de 

potència absorbida. És capaç de projectar 33000m3/h d’aire fins a 33 m de distància.  Té 

una capacitat nominal a Tc=0ºC i DT = 8ºC de 85840 W. El volum del circuit interior és 

de 67 dm3.  

Característiques FRM-1780-E1

Presenta dos ventiladors de 500mm de diàmetre i 1350rpm. Té un consum de 2,7 A i 

1,56 kW de potència absorbida. És capaç de projectar 12000m3/h d’aire fins a 19 m de 

distància.  Té una capacitat nominal a Tc=0ºC i DT = 8ºC de 33340 W. El volum del 

circuit interior és de 28 dm3.  

Característiques SN-30

Té una capacitat nominal de 840 W i té un volum interior de 2,6 dm3.  
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Dimensions i pesos
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Detall del sistema elèctric de desglaç

1-Resistències de bateria 

2- Resistències a sota de la safata inferior 

3- Resistència flexible de silicona pel tub de desaigua 

4- Caixa de connexions 



���������	
���������������������
����������������������

41 

6. El compressor

En una instal·lació frigorífica el compressor és la màquina encarregada de fer circular el  

fluid refrigerant. Aspira els vapors que es formen a l’evaporador i els comprimeix tot 

augmentant-ne la pressió i la temperatura per a que puguin ser liquats al condensador. 

Els compressors es poden classificar en dos grans grups segons el mètode utilitzat per 

aconseguir la compressió: 

Compressors volumètric o de desplaçament positiu: El increment de pressió 

és degut a una reducció del volum que ocupa el gas mitjançant una acció 

mecànica. Els compressors alternatius, rotatius de paletes, rotatius de cargol i els 

d’espiral “scroll” en són exemples.  

Compressors dinàmics: L’augment de pressió s’obté comunicant energia 

cinètica al flux constant de vapor i convertint aquesta energia en pressió 

mitjançant un difusor. La capacitat d’aquests compressors varia de forma 

significativa amb la pressió de treball. Els ejectors i els compressors centrífugs 

en són exemples.  

6.1. Elecció dels compressors

Per escollir el compressor més adient cal conèixer el volum de refrigerant que es 

necessita desplaçar per satisfer les necessitats frigorífiques i entre quines temperatures 

operarà habitualment. És per aquest motiu i per facilitar els càlculs que s’ha considerat 

que la instal·lació segueix el cicle teòric invers de Rankine sec. 

S’ha considerat una temperatura de condensació de 40 ºC. 
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Gràfic 4: Cicle termodinàmic del refrigerant R-404A 

En aquest cicle el cabal màssic que circula pel compressor és el mateix que hi circula 

per l’evaporador. A partir de la potència frigorífica i de la diferència d’entalpies en 

l’evaporador es pot obtenir el cabal màssic de refrigerant tot seguint aquesta equació: 

eee
hmQ ∆⋅=

ºº

On: 

eQ
º

 és la potència frigorífica necessària en kJ/s; 

º

em és el cabal màssic en kg/s; 

eh∆  és la diferència d’entalpies a l’evaporador en kJ/kg. 

Mitjançant el volum específic es pot obtenir el cabal en m3/hora. Aquest és el teòric que 

pot desplaçar el compressor i caldrà corregir-lo amb el rendiment volumètric d’aquest: 

��
�

�
��
�

�
⋅−=

óPevaporaci

ióPcondensac
v 05,01η
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Un cop estimat el rendiment del compressor ja es pot calcular el cabal que pot desplaçar 

el compressor: 

v

t

r

V
V

η
= ; 

On: 

Vt és el cabal teòric; 

Vr és el cabal real. 

Per calcular la potència del compressor, és segueix l’equació: 

ce hmW ∆⋅=
ºº

On: 

º

W  és la potència del compressor en kJ/s; 

em
º

 és el cabal màssic que circula pel compressor en kg/s; 

ch∆  és la diferència d’entalpies al compressor en kJ/kg. 

Així doncs, es triarà un compressor que proporcioni el cabal calculat i que a més a més, 

sigui capaç de satisfer les necessitats frigorífiques calculades. 

Per a la instal·lació estudiada, s’ha optat per l’elecció de tres compressors. Un d’ells és 

de tipus alternatiu semi-hermètic. Aquest aconsegueix un increment de pressió tot 

reduint el volum de fluid que es troba dins dels pistons. A més a més, es caracteritza 

perquè la carcassa que envolta el motor i el compressor es pot obrir en cas de 

manteniment o si és necessari, una reparació. Els altres dos són de cargol rotatiu perquè 

permeten desplaçar més quantitat de fluid i per tant, són els més òptims per 

instal·lacions grans. Per altra banda, requereixen menys manteniment degut a que tenen 

menys parts mòbils i per tant menys fregaments. Aquests dos últims s’han disposat en 

paral·lel per tal de permetre més flexibilitat a la instal·lació. 
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Els compressors seleccionats són del fabricant Bitzer i són els següents: 

Compressor 
em

º

 calculada 

compressor(m
3
/h) 

em
º

                 

compressor (m
3
/h) 

4H-15.2 
65,18 73,6 

HSK7471-90 
227,76 250 

HSK7471-90 
230,86 

250 

Característiques 4H-15.2

Es tracta d’un compressor de 4 cilindres amb un diàmetre intern de 70 mm. Té una 

carrera de 55 mm i a 50 Hz presenta una velocitat nominal de 1450 rpm amb la qual pot 

desplaçar 73,6 m3/h. El tipus d’oli a utilitzar ha de ser un BSE32. 

Pesa 183 kg.  

Característiques HSK7471-90

És un compressor de cargol rotatiu. A 2900 rpm i 50 Hz pot desplaçar 250 m3/h.  La 

intensitat màxima de funcionament són 162  A. El tipus d’oli a emprar és el BSE170. La 

capacitat es pot regular al 50-75-100%.  El seu pes total és de 336  kg. 

A continuació es mostren els dibuixos tècnics: 

Imatge 3:  Compressor alternatiu   Imatge 4: Compressor de cargol 
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6.2. Controls de capacitat

No sempre hi haurà la mateixa demanda perquè pot ser que no totes les cambres 

estiguin en funcionament o bé que algunes no estiguin a plena capacitat. És per aquest 

motiu que cal que el compressor pugui regular la quantitat de cabal de refrigerant que 

envia a cada un dels evaporadors en funció de les necessitats de  cada un.  

Existeixen varis sistemes de control de capacitat en compressors alternatius: 

� Regulació “TODO-NADA”: És la que s’utilitza habitualment en instal·lacions de 

petita potència. Consisteix en posar en servei o desconnectar el grup compressor per 

l’actuació d’un termòstat de la cambra o bé mitjançant el pressòstat de regulació de 

baixa pressió. 

� Regulació discontínua: El control de temperatura s’aconsegueix mitjançant una 

regulació parcial (todo-nada) de la instal·lació que es fa actuant compressor a 

compressor o bé sobre el nombre de cilindres si es tracta d’un compressor policilíndric. 
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En el cas de que hi hagi un parell de compressors en paral·lel, cada un d’ells amb el seu 

propi pressòstat de baixa, s’han de regular de tal manera que l’entrada en funcionament 

i parada de cada un estigui distanciada un cert valor.  

Esquema 1: Regulació discontínua 

Quan s’arriba a les necessitats PM1, el compressor 1 es posa en funcionament. Quan 

aquestes disminueixen per sota de PP1, el compressor 1 es para. Si pel cas contrari, les 

necessitats s’incrementen fins a PM2, el compressor 2 es posa en funcionament i llavors 

actuen els dos compressors. Quan la pressió disminueix per sota de PP2; el compressor 2 

s’atura i continua en funcionament el primer.  

Un dels principals inconvenients d’aquest sistema és que el compressor 1 sempre és el 

primer que es posa en funcionament i l’últim a aturar-se. És per aquest motiu que el seu 

desgast és més gran. Per evitar aquest problema, els compressors es van alternant en el 

temps i així tots dos treballen una temporada comandats pel pressòstat de baixa pressió.  

� Regulació mitjançant un by-pass entre alta i baixa pressió: Es fan recircular part 

dels vapors ja comprimits cap a la baixa pressió. Aquest sistema presenta dos 

inconvenients, en primer lloc que els vapors de descàrrega es tornen a comprimir i per 

tant hi ha una despesa addicional d’energia i per altra banda, la temperatura de 

descàrrega s’incrementa perquè hi ha hagut una recompressió. 

Quan la instal·lació treballa en condicions nominals, la vàlvula by-pass es manté 

tancada. Quan hi ha un descens de la temperatura de les cambres, llavors s’obre i es 

realitza la recirculació del gas. Cal instal·lar també una vàlvula antiretorn a l’aspiració. 
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Esquema 2: By-pass entre alta i baixa pressió 

PA: Pressòstat d’alta pressió; 

PB: Pressòstat de baixa pressió; 

PBC: Pressòstat de baixa pressió regulador de capacitat; 

MA: Manòmetre alta pressió; 

MA: Manòmetre alta pressió; 

MB: Manòmetre baixa pressió. 

� Bloqueig en posició oberta de les vàlvules d’aspiració: Consisteix en la 

inutilització d’un cilindre tot deixant oberta la vàlvula d’aspiració. Des del punt de vista 

energètic és una regulació òptima i és molt utilitzada. D’aquesta manera es pot variar el 

nombre de cilindres que estan en funcionament. 

� Laminació dels vapors a l’aspiració: Consisteix en disminuir la pressió a l’entrada 

del compressor lo que provoca un augment del volum específic del refrigerant i de la 

relació de compressió. Això produeix una disminució de la potència aportada al 

refrigerant. A la pràctica s’utilitza una vàlvula reductora de pressió. 

� Regulació sobre la velocitat de rotació: La velocitat de rotació es pot variar canviant 

el nombre de pols del motor elèctric o bé amb un variador de velocitat de gir, ja sigui 

electrònic o mecànic. Al disminuir la velocitat, es disminueix el cabal que circula. Si el 

cabal és mínim, poden sorgir problemes d’arrossegament de lubricant i per tant cal 

instal·lar dispositius auxiliars que controlin el retorn de l’oli.  
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� Regulació sobre l’espai mort: S’aconsegueix mitjançant la connexió del cilindre a 

un espai suplementari de capacitat regulable. Aquesta regulació pot ser contínua o 

discontínua. És molt complicada d’utilitzar i aplicar i per això no és habitual. Tot i així, 

des del punt de vista energètic és molt interessant ja que s’aconsegueix disminuir la 

potència consumida. 

En els compressors rotatius de cargol, el control de capacitat es fa mitjançant una 

vàlvula lliscant que no és més que una secció de la carcassa del compressor. La 

descàrrega es produeix a través de dues posicions. La primera és una galeria situada a la 

vàlvula lliscant que permet una descàrrega en sentit radial. La segona és una galeria 

situada a la tapa final del compressor que proporciona una descarrega axial del gas 

refrigerant. A plena capacitat, la vàlvula es troba en posició tancada. D’aquesta forma, 

el compressor desplaça el màxim volum de gas. Quan, per contra, aquesta es troba en 

posició oberta, la longitud efectiva de treball dels rotors disminueix, reduint-ne així la 

seva capacitat. L’excés de gas es retorna a la banda d’aspiració del compressor. És a dir, 

la vàlvula allibera el gas de les bosses cap a l’aspiració, endarrerint el començament de 

la compressió.    

Esquema 3: Regulació capacitat compressor cargol 

Aquesta vàlvula lliscant és accionada hidràulicament. L’actuador està format per un 

conjunt cilindre-pistó. El subministrament o drenatge d’oli pressuritzat al conjunt, 

posiciona la vàlvula.  

Un altre sistema de regulació en aquest tipus de compressor és amb la velocitat de 

rotació del cargol. Aquesta és modulable de tal manera que a més velocitat, el cabal 

proporcionat és superior que a velocitats inferiors.  
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6.3. Circuit d’oli

En el cas dels compressors de cargol, les funcions principals de l’oli són: 

�  Lubricar els coixinets del compressor; 

�  Lubricar els cargols per evitar desgast i per a produir estanquitat; 

�  Accionar el dispositiu de control de capacitat. 

En aquest cas, l’oli és arrossegat pel compressor i l’abandona conjuntament amb el gas 

de descàrrega. És per aquest motiu que cal situar un separador d’oli a la descàrrega. 

Aquest consisteix en un conducte cilíndric helicoïdal amb les parets perforades que 

obliga a que el gas segueixi un moviment helicoïdal tot centrifugant-lo. L’oli es separa 

del gas tot travessant les parets perforades i anant a parar a un dipòsit que conté una 

resistència per tal de que s’evapori qualsevol traça de refrigerant que hagi pogut quedar.   

En el cas dels compressors alternatius, l’oli també té com a funció principal lubricar les 

parts mòbils, i en aquest cas també s’ha de col·locar un separador d’oli a la línia de 

descàrrega.  
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7. El condensador

La funció d’un condensador és liquar el refrigerant gasós que prové del compressor a 

alta pressió. El refrigerant, conté el calor absorbit a l’evaporador i el calor corresponent 

al treball mecànic de compressió.  La condensació es produeix al posar en contacte a 

través d’una superfície metàl·lica el refrigerant gasós amb un fluid més fred que aquest. 

Normalment el fluid fred sol ser aigua o aire. En resum, un condensador no deixa de ser 

un intercanviador de calor  en el que un fluid refrigerant que es troba a alta pressió i 

temperatura cedeix calor a un fluid més fred tot condensant-se. Aquesta cessió de calor, 

es fa en tres fases. En la primera, es produeix un refredament dels vapors des de la 

temperatura del vapor sobreescalfat fins la temperatura de condensació. Aquesta fase sol 

ser ràpida ja que la diferència de temperatura que existeix és molt gran. En la segona 

etapa, es cedeix el calor latent de condensació a temperatura constant. És un procés molt 

lent. Finalment, a la tercera fase, el líquid refrigerant es refreda des de la temperatura de 

condensació fins la temperatura desitjada (líquid sub-refredat) .  

Un bon condensador ha de ser capaç de disminuir al màxim la temperatura del 

refrigerant utilitzant un cabal mínim d’aigua o aire. Això implica que hi ha d’haver molt 

bona transmissió de la calor a la superfície del condensador. Per a que això sigui 

possible, cal que el condensador admeti molta quantitat de gas, que el líquid s’evacuï 

ràpidament sense estar molta estona a les canonades, que el fluid fred i el refrigerant 

vagin a contracorrent i que la velocitat de l’aire o aigua de refredament sigui molt 

elevada.  

El coeficient de transmissió de calor, dependrà també d’altres factors variables com són 

l’acumulació d’oli als tubs, l’acabat de les superfícies (rugoses, llises), el metall 

utilitzat, el fluid empleat, etc.  

7.1. Elecció del condensador

En aquest cas s’ha optat per la utilització d’un condensador evaporatiu. És una 

combinació entre un condensador i una torre de refrigeració. Es tracta d’un 

intercanviador de calor atmosfèric que té circulació forçada d’aigua i un flux d’aire. 

Consisteix en un serpentí de tubs per on hi circula el fluid a refrigerar. Per aconseguir la 

condensació d’aquest, es distribueix aigua per sobre dels tubs en forma de pluja a la 
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vegada que existeix un flux d’aire des de la part inferior fins la superior del 

condensador.  

Hi ha uns separadors especials que impedeixen que l’aire arrossegui l’aigua cap a 

l’exterior. Aquesta absorbeix el calor cedit pel refrigerant i incrementa la seva 

temperatura que després es veu disminuïda gràcies al flux d’aire que permet endur-se 

part del calor absorbit.  

Gran part de l’aigua es recull en una safata a la part baixa del condensador que 

posteriorment és recirculada amb una bomba.   

El rendiment d’aquests condensadors depèn de la humitat de l’aire i de la temperatura 

de condensació.  

Esquema 4: Funcionament condensador evaporatiu 

Per tal de poder triar un condensador adequat, s’ha calculat la potència necessària 

segons l’equació: 

ººº

WQQ
ec
+=

S’ha obtingut que l’energia que es necessita transmetre per unitat de temps és de 409,72 

kW. Per a la instal·lació estudiada s’ha escollit un condensador evaporatiu TEVA de la 

sèrie CV, model CVA 325 que té una potència nominal de 459,9 kW a una temperatura 
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de condensació de 40 ºC. El catàleg fa referència al refrigerant R-22. S’ha considerant 

que l’R-404A i l’R-22 són similars ja que el primer va sorgir com a substitut del segon i 

tenen unes propietats similars.  Aquest condensador permet una càrrega de 140 kg de 

refrigerant.   Les seves dimensions són: 2400mm de longitud, 1230mm d’amplada i 

3220mm d’alçada.  

Imatge 5: Condensador evaporatiu 

Aquest condensador és insensible a la corrosió atmosfèrica gràcies a la utilització de 

fibra de poliester reforçada amb fibra de vidre en la seva construcció.  

Els ventiladors axials es troben situats al final del circuit d’aire. La seva missió és induir 

un flux uniforme a través de la bateria pels quatre costats i que per tant, no es veu 

influenciat pel vent. La velocitat de sortida és elevada i això permet evitar una 

recirculació d’aire calent i humit. Els ventiladors van directament acoblats als motors 

elèctrics corresponents per tal d’eliminar riscos de trencament de corretges de 

transmissió.  

La bateria d’intercanvi està construïda amb tubs d’acer de 1,5mm d’espessor i sotmesa a 

proves d’estanqueïtat i alta pressió. Posteriorment es galvanitza amb un bany de zinc 

fos. 

La bomba de recirculació aspira de la safata de recollida d’aigua a través d’un filtre 

anticavitació.  

Existeix un dispositiu de by-pass que permet una purga constant de l’aigua per tal de 

mantenir la bateria d’intercanvi de calor sempre refrigerada. 

Els separadors de gotes en aquest cas són de PVC i minimitzen l’arrossegament d’aigua.  



���������	
���������������������
����������������������

53 

S’instal·larà un escalfador elèctric a la safata per evitar la formació de gel al hivern ja 

que l’equip es situarà a la intempèrie.  

 Per altra banda, caldrà realitzar un tractament de l’aigua a emprar per evitar 

incrustacions en els polvoritzadors i per tant, tamponaments. A més a més, caldrà 

realitzar manteniments preventius per evitar la legionel·losis. Entre aquests, serà 

necessari desinfectar l’aigua mitjançant hipoclorit sòdic (cloració) i evitar que la seva 

temperatura superi els 20-25ºC. A més a més, s’hauran de netejar els sediments, 

incrustacions i corrosions. També es poden utilitzar com a mètodes de prevenció els 

xocs tèrmics i químics.  
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8. Tanc d’emmagatzematge de fluid refrigerant

Degut a que la càrrega tèrmica de la instal·lació no és contant perquè no sempre estan 

funcionant el mateix nombre de cambres ni a la màxima capacitat, cal incloure al 

sistema un tanc d’emmagatzematge. La funció principal d’aquest és emmagatzemar el 

fluid refrigerant que no està en circulació. En sistemes petits on la càrrega de 

funcionament és força constant, aquest tanc no seria necessari.  

Es troba ubicat després del condensador, per tant, el refrigerant s’acumula en estat 

líquid i a alta pressió. Posteriorment hi ha la vàlvula d’expansió.  

Esquema 5: Circuit frigorífic 

Aquests tancs poden ser de construcció vertical o horitzontal. Normalment estan 

equipats amb connexions d’entrada i sortida de líquid, una vàlvula de seguretat, un 

manòmetre, un visor del nivell de líquid, vàlvula per a purgar oli... 

 Imatge 6 i 7:  Tancs, vertical i horitzontal 
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Les dimensions d’aquest tanc seran tals que el 70% del seu volum intern estigui 

disponible per emmagatzemar tots aquells serveis que puguin ser buidats al mateix 

temps i el 30 % restant queda reservat com a pulmó per a condicions normals de 

funcionament de la instal·lació.  

Per calcular-ho, es considera que el 70% és la meitat del volum de refrigerant que hi cap 

als evaporadors més el volum de la línia de líquid més el volum del condensador.  

Fent els càlculs adients, es requereix un tanc de 540 l de capacitat. 

El tanc escollit és el del fabricant SUREÑA, SA. És el model 20300 que presenta unes 

dimensions de: A = 508mm; B = 3400mm i C = 710mm. La seva capacitat total és de 

588 l.  

                          

Esquema 6: Dimensions tanc refrigerant 
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9. Sistemes d’alimentació de fluid refrigerant

L’objectiu principal d’aquests sistemes és proporcionar a l’evaporador la quantitat 

adequada de fluid refrigerant per tal d’absorbir el calor del medi a refredar. El fluid 

entra en estat líquid a la pressió de condensació i a través del orifici calibrat 

experimenta una caiguda de pressió i s’evapora parcialment tot refredant-se. A la sortida 

de la vàlvula d’expansió s’obté una mescla de líquid-vapor cada vegada més rica en 

vapor a mesura que va disminuint la pressió d’evaporació.  

Els aparells automàtics per l’alimentació de fluid refrigerant són: 

�Tubs capil·lars: Es produeix una caiguda de pressió al interior del tub. Al parar el 

compressor, segueix circulant el fluid fins que les pressions de condensació i 

d’evaporació s’igualen i per tant facilita la posada en marxa. És un sistema que 

només s’utilitza en casos de  potències frigorífiques reduïdes i quan la càrrega de 

l’evaporador varia poc ja que no pot controlar automàticament el cabal en funció de 

la càrrega tèrmica.  

�Vàlvules d’expansió: N’hi ha de varis tipus. Totes elles presenten un estretament 

de la secció variable i es diferencien per la forma d’activació: 

-Termostàtica: Consta d’un bulb que està unit a un tub capil·lar i aquest a un 

recinte que està separat de la vàlvula per una membrana. A l’altra banda de la 

membrana hi ha una molla amb un empenyedor. En aquest sistema hi actuen tres 

pressions: a la part superior de la membrana i en el sentit d’obertura de la 

vàlvula hi actua la pressió del bulb.  Per contra, a la part inferior de la membrana 

i en el sentit de tancament de la vàlvula hi actua la pressió de l’evaporador i la 

pressió de la molla. El bulb conté fluid refrigerant i es troba situat a la sortida de 

l’evaporador. Si la temperatura del rescalfament augmenta, el líquid refrigerant 

s’evapora. Com que el volum és constant, augmenta la pressió tot vencent la 

força de la molla i la pressió de l’evaporador i s’obre la vàlvula per a que entri 

més líquid provinent del condensador. Aquest, al passar per un orifici petit 

s’expansiona i va cap a l’evaporador. Si pel contrari, la temperatura a la sortida 
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del evaporador disminueix, el vapor del bulb es condensa i no exerceix tanta 

pressió sobre la membrana. En conseqüència la vàlvula es tanca. El grau de 

rescalfament s’ajusta amb la molla. 

Esquema 7: Funcionament d’una vàlvula termostàtica 

- Automàtica: Manté una pressió constant a l’evaporador. Aquesta vàlvula 

s’obre únicament quan la pressió de l’evaporador disminueix. Això es pot 

produir per exemple quan es posa en funcionament el compressor.  

- Electrònica: La quantitat de fluid refrigerant injectada a cada evaporador 

dependrà dels sensors instal·lats que mesuraran la diferència de temperatura a 

l’entrada i sortida de l’evaporador per tal de mantenir el rescalfament constant. 

Aquesta vàlvula només presenta dues posicions: oberta i tancada. El cabal, 

doncs, es regula amb el temps en que es troba en alguna d’aquestes posicions.  
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10. Disseny de les canonades

En el disseny de canonades destinades al transport de fluid refrigerant s’han de tenir en 

compte diferents aspectes: 

�  Les línies han de ser el més curtes possibles per reduir el cost i les pèrdues de 

càrrega. D’aquesta manera s’aconsegueix un millor funcionament del sistema.  

�  S’ha d’utilitzar el mínim nombre de juntes i acoblaments per reduir la 

possibilitat de fuga i el cost de la instal·lació. 

�  S’ha d’evitar exposar les canonades a temperatures extremes ja siguin altes o 

baixes per tal d’evitar transferències de calor al sistema no desitjades i variar 

així el seu funcionament. 

�  Les línies s’han de posar de tal manera que no interfereixin a l’ús habitual de 

l’edifici i les seves dependències.  

�  Les canonades han d’estar situades en llocs on no es puguin danyar o bé 

protegir-les per evitar aquests danys.  

�  Aquestes han de ser resistents a altes pressions. Com a mínim, han de ser 

capaces de suportar dues vegades la pressió del refrigerant a 40ºC. 

�  Per evitar tensions a la xarxa de canonades, s’han d’utilitzar suports robusts que 

permetin un desplaçament lliure a més a més d’intercalar materials tous i aïllants 

entre els tubs i els respectius suports.   

�  S’han d’evitar les ressonàncies a les canonades degudes a turbulències. Per això 

cal fer un bon disseny i instal·lar recipients a la línia d’aspiració que ajudin a 

amortir aquestes pulsacions.  

Els materials més utilitzats en la construcció de canonades de transport de refrigerant 

són l’acer, el ferro dolç, el coure i el llautó. El més econòmic i satisfactori és el coure. 

Disseny de la línia d’aspiració

Les canonades d’aspiració han d’estar degudament aïllades per evitar la condensació de 

la humitat ambient i reduir els guanys de calor. Per altra banda, és imprescindible 

comprovar la estanquitat d’aquesta abans de procedir amb l’aïllament.  

Pel dimensionament d’aquesta línia cal tenir en compte dos aspectes fonamentals:  
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�La pèrdua de pressió del gas refrigerant: Es produeix degut al fregament del gas 

amb les parets del conducte. La pèrdua de pressió augmenta amb la longitud del tub i 

amb la disminució del diàmetre de la línia. 

�El retorn de l’oli al compressor: El refrigerant sempre conté una petita quantitat 

d’oli ( entre un 1% i un 4% en pes) circulant pel sistema degut a la seva afinitat. En 

certes condicions de pressió i temperatura , com per exemple les que es troben a 

l’evaporador i a la línia d’aspiració, l’oli i el refrigerant poden deixar de ser miscibles i 

pot ser que aquest es vagi dipositant en els diferents conductes. Això comporta dos 

problemes: per una banda, la pèrdua progressiva de lubricació del compressor i per 

l’altra banda, una pèrdua d’eficàcia del sistema degut als dipòsits d’oli a les diferents 

línies.    

Per assegurar el retorn de l’oli al compressor cal que la velocitat del refrigerant a la línia 

d’aspiració sigui com a mínim de 6m/s en els trams ascendents i de 3m/s en trams 

horitzontals sense inclinació. Tot i així, per facilitar el retorn d’oli, és convenient que els 

trams horitzontals tinguin una pendent del 2% amb caiguda cap al compressor.  

En els trams verticals cal posar un sifó a la seva base i d’altres d’entremitjos cada  vuit 

metres per tal de retenir l’oli a prop del compressor en moments de repòs.  

La velocitat del refrigerant no ha de superar mai els 20 m/s ja que es produirien sorolls.  

Pels càlculs s’ha emprat una velocitat de 16 m/s. 

Disseny de la línia de descàrrega

No és estrictament necessari aïllar les canonades de descàrrega perquè és millor que 

perdi calor tot i que si són molt accessibles als operaris és convenient per tal d’evitar 

riscos de cremades per contacte.  

Igual que en el cas anterior, cal situar sifons i cal que la velocitat del fluid sigui 

suficientment elevada per arrastrar l’oli del compressor.  Igual que en el cas anterior, es 

suposa 20 m/s com a velocitat màxima. 

Per al dimensionament d’aquestes canonades s’ha optat per triar una velocitat de 16 m/s.  

Disseny de la línia de líquid

Aquesta presenta menys problemes que les anteriors en quant al seu funcionament ja 

que l’oli es troba sempre barrejat amb el líquid, independentment de la velocitat a la que 

circuli. Per altra banda, cal tenir en compte altres aspectes: 



���������	
���������������������
����������������������

60 

�Subrefredament: Si la línia de líquid és ascendent, es produeix una caiguda de 

pressió abans d’arribar al sistema d’expansió degut al fregament i també a la diferència 

de nivell. Aquesta caiguda de pressió podria provocar en alguns casos la formació de 

gas. Per evitar-ho, és convenient subrefredar el líquid.  

�Pes de la columna de líquid: Si la línia de líquid és descendent, no hi haurà 

problemes amb el subrefredament però sí que és possible que el fluid arribi amb massa 

pressió a la vàlvula d’expansió degut al pes de la columna de refrigerant. Si l’altura de 

la columna és superior a 10 metres caldrà posar alguna vàlvula manual per tal de 

contrarestar el pes de la columna.  

En el cas de la línia de líquid, no cal que les velocitats de circulació siguin tan elevades; 

així doncs, s’ha optat per escollir una velocitat de 2 m/s en cada un dels seus trams.  

10.1. Elecció dels diàmetres de les canonades

Per escollir els diferents diàmetres de cada tram; s’ha tingut en compte la següent 

expressió: 

hdhAV b ⋅⋅=⋅=
2

4

π

On:  

V  és el volum de la canonada en m3; 

bA  és l’àrea de la base en m2; 

h  és la longitud del tram considerat en m. 

Dividint l’expressió anterior pel temps: 

vd
t

h
d

t

V
⋅⋅=⋅⋅=

22

44

ππ

On: 

t

V
 és el cabal volumètric que hi circula en m3/s; 

d  és el diàmetre expressat en metres; 

v  és la velocitat en m/s. És la que s’ha escollit pel càlcul. 

Aïllant el diàmetre de l’equació anterior s’han trobat els diferents valors d’aquest per a 

cada tram.  
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11. Atmosfera controlada

Després de la recol·lecció dels fruits, aquests segueixen vius i per tant, segueixen 

respirant. Per tal de reduir la seva activitat metabòlica i per tant, augmentar la seva 

conservabilitat, és convenient emmagatzemar-los d’una forma adequada. Per aquest 

motiu, a les cambres frigorífiques s’aplica una atmosfera controlada. Això consisteix en 

substituir una atmosfera inicial caracteritzada per un 21% d’oxigen i un 0,03% de CO2  

per una altra més pobra en oxigen i més rica en anhídrid carbònic. D’aquesta manera la 

taxa respiratòria disminueix i en conseqüència, hi ha una reducció de la velocitat de les  

reaccions bioquímiques. A més a més, un alt contingut de CO2 inhibeix l’acció de 

l’etilè. El nivell màxim recomanat en peres i pomes és del 5%.  

Per altra banda també cal controlar el nivell d’etilè per tal d’impedir una maduració 

abans del moment desitjat. 

Per controlar tots aquests aspectes, s’utilitzen diferents aparells: 

Absorbidor de CO2

Com que els fruits respiren, desprenen diòxid de carboni. Aquest podria superar el límit 

màxim ja que la cambra és estanca. Per això, es controla la quantitat d’aquest 

component dins la cambra i si és necessari se n’extreu amb un absorbidor de CO2. 

Està format per un recipient ple de carbó actiu, un ventilador i un sistema de conducció 

d’aire.  Regularment, s’envia aire de la cambra a aquest aparell. L’aire passa a través del 

carbó actiu on hi queden adherides les molècules de CO2 i etilè. Quan aquest es satura, 

s’ha de regenerar tot fent passar a través seu aire exterior. Actualment tot això es regula  

de forma automàtica. A més a més, aquests aparells inclouen indicadors de la quantitat 

de component que es troba en l’aire analitzat. 

Cremador d’oxigen

La seva funció principal és disminuir l’oxigen de la cambra tot i que també pot 

augmentar el diòxid de carboni d’aquesta. El seu funcionament consisteix en agafar 

l’aire de la cambra i cremar-lo a 80ºC. D’aquesta manera s’aconsegueix una reducció 

ràpida de l’oxigen i pot incorporar part del CO2 produït en la combustió per augmentar-

ne la seva concentració. 
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12. Conclusions

L’objectiu d’aquest projecte era dissenyar i escollir correctament els equips necessaris 

per a la producció de fred en unes cambres frigorífiques. 

Primerament, s’ha situat la central hortofructícola a una zona adequada, és a dir, allà on 

realment hi ha una elevada producció de pomes i peres. S’ha dissenyat i situat de tal 

manera que aquesta presentés bons accessos i les zones suficients per a realitzar 

l’activitat econòmica. A més a més, s’ha previst de suficient espai per si s’han de fer 

futures ampliacions. 

Un cop situada, s’han dimensionat les cambres i s’ha escollit un material aïllant. Tot i 

que actualment existeixen molts materials prefabricats per a l’aïllament, en aquest cas 

s’ha triat el suro aglomerat expandit perquè és un dels materials que presenta millors 

característiques i un dels més utilitzats al llarg de la història.  

El càlcul d’espessor d’aïllant s’ha realitzat amb el càlcul de l’espessor econòmic 

d’aquest. Per a les parets interiors s’ha tingut en compte la possibilitat de que dues 

cambres contigües no estiguessin a la mateixa temperatura ja que no tenen perquè estar 

les dues en funcionament. 

Pel càlcul de la càrrega tèrmica s’han considerat les pèrdues a través de les parets, les 

pèrdues per renovació d’aire, les necessitats per a refrigerar el producte, les necessitats 

per a conservar-lo a la temperatura desitjada i una estimació de pèrdues diverses com la 

il·luminació, els motors dels ventiladors i la circulació dels operaris. En general s’han 

considerat les pitjors condicions tot i que en algun cas no ha estat així. Per exemple, 

s’ha considerat el calor de respiració de la fruita a temperatura de refrigeració. El pitjor 

dels casos seria considerar el calor que desprèn quan respira a temperatura d’entrada (20 

ºC) ja que aquest és més elevat que el que desprèn un cop està refrigerada. Però aquest 

cas només s’hauria d’aplicar a una petita porció de fruita que acabés d’entrar i com que 

la diferència és mínima, no s’ha tingut en compte. Igualment s’han fet moltes 

estimacions per al càlcul de la càrrega tèrmica total. Cal esmentar però, que la principal 

aportació és deguda a les pèrdues de calor a través de les superfícies, les renovacions 

d’aire i la càrrega per refrigeració del producte. Per tant, ni que hi hagi estimacions 

posteriorment, l’error produït serà mínim.  
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El refrigerant escollit ha estat l’R404A. A nivell industrial hi ha competència entre 

aquest i l’R717. Tot i que l’amoníac presenta millors característiques físiques i 

termodinàmiques, presenta toxicitat i inflamabilitat. És per aquest motiu que s’ha optat 

per l’altre refrigerant, per no haver de prendre tantes mesures de seguretat ja que es 

tracta d’una indústria alimentària i no es vol córrer el risc de que es produeixi una fuga i 

per tant, danys al producte.  

Posteriorment s’ha escollit un evaporador per a cada una de les cambres frigorífiques i 

un altre per a la precambra.  

Els evaporadors han de satisfer dues necessitats fonamentals: refredar el recinte en 

qüestió i mantenir un cert nivell d’humitat relativa. El salt tèrmic és decisiu ja que si és 

elevat, menor serà la humitat relativa de la cambra i més es ressecarà la fruita.  

Els evaporadors de les cambres escollits són de circulació forçada perquè tot i que 

ressequen més l’ambient, presenten una forma més compacta i permeten obtenir una 

temperatura més uniforme a la cambra. El de la precambra és de circulació natural ja 

que aquest recinte no requereix de gran potència frigorífica i només és un lloc de pas, 

per tant, l’espai ocupat no és un factor compromès per a l’emmagatzematge.  

La posició d’aquests així com la velocitat de l’aire i el sistema de desglaç són factors a 

tenir en compte pel bon funcionament de la instal·lació. 

Un cop triats els evaporadors, s’han escollit els compressors necessaris per a la 

producció de fred. En aquest cas s’han triat dos compressors de cargol disposats en 

paral·lel per a que la instal·lació sigui més flexible i un altre d’alternatiu. Aquest últim 

alimenta a la cambra de refrigeració i la precambra. És de petita potència. Per contra, els 

altres dos són de cargol perquè requereixen menys manteniment i són més adequats per 

a elevades càrregues.  

L’oli que utilitzen els compressors com a lubricant ha de ser compatible amb el 

refrigerant escollit. En aquest cas ha de ser un POE.  

Posteriorment s’ha escollit un condensador evaporatiu que combina l’aire i l’aigua per 

intercanviar calor del refrigerant. Aquest tipus de condensador presenta certes 

avantatges i inconvenients respecte els condensadors d’aire i les torres de refrigeració. 

Per una banda, la inversió inicial d’aquest equip és elevada i igual que les torres de 

refrigeració, hi ha risc de transmissió de legionel·la. És per aquest motiu que cal un 

manteniment higiènic i un control més exhaustiu que suposa la inversió de més recursos 

econòmics i humans. Com aspectes positius, cal esmentar que són més eficaços que els 

condensadors per aire i que el consum energètic global del sistema disminueix.  
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Consumeixen menys aigua que les torres de refrigeració perquè tenen un rendiment 

d’intercanvi tèrmic superior i el risc d’emissió de gotes és menor.  

A més a més, la instal·lació s’ha previst d’un tanc d’emmagatzematge de fluid 

refrigerant ja que la demanda d’aquest no és constant perquè es pot tenir un cert nombre 

de cambres sense funcionar.  

Per acabar s’ha calculat el diàmetre que requereix cada tram de canonada de coure per a 

transportar el refrigerant R-404A. El coure és un material d’instal·lació senzilla que 

permet la desinfecció tèrmica i també amb clor i peròxids.  
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Càlcul de l'espessor de l'aïllant i del coeficient global de transmissió de calor (U)

DADES:

VAN=N f (€/kcal) n (hores/any)
Kais 

(kcal/mhºC)
a b n a b n 30 0,00016432 2500 0,034

Polida 4,83 3,3 1 0 6,17 0,78 bb
Rugosa 5,32 3,7 1 0 6,54 0,78 162,5

CÀLCUL:

Cambra 1
Espessor 
econòmic 

(m)
CTE Text (ºC) Tint (ºC) �(*ej/kj) he hi �(ej/kj)

U 

(kcal/hm2ºC)

Sostre 0,13 6,01 46,34 2,00 5,70 7,54 5,49 9,63 0,10

Sòl 0,18 1,73 24,67 2,00 1,42 7,54 5,49 6,80 0,14

Paret 1 (N) 0,18 1,16 20,60 2,00 0,84 7,54 5,49 6,13 0,16

Paret 2(S) -0,03 0,95 2,00 2,00 0,58 5,49 5,49 -0,36 ###########

Paret 3 ( E ) 0,15 0,95 15,00 2,00 0,58 5,49 5,49 5,02 0,19

Paret 4(W) 0,23 1,16 30,91 2,00 0,84 7,54 5,49 7,71 0,12

Cambra 2
Espessor 
econòmic 

(m)
CTE Text (ºC) Tint (ºC) �(*ej/kj) he hi �(ej/kj)

U 

(kcal/hm2ºC)

Sostre 0,14 6,01 46,34 1,00 5,70 7,54 5,49 9,74 0,10

Sòl 0,19 1,73 24,67 1,00 1,42 7,54 5,49 6,95 0,14

Paret 1 (N) 0,19 1,16 20,60 1,00 0,84 7,54 5,49 6,30 0,15

Paret 2(S) -0,03 0,95 1,00 1,00 0,58 5,49 5,49 -0,36 ###########

Paret 3 ( E ) 0,22 1,16 27,47 1,00 0,84 7,54 5,49 7,37 0,13

Paret 4(W) 0,16 0,95 15,00 1,00 0,58 5,49 5,49 5,22 0,18

v<5m/s v>5m/s
Estat sup.



Cambra 3
Espessor 
econòmic 

(m)
CTE Text (ºC) Tint (ºC) �(*ej/kj) he hi �(ej/kj)

U 

(kcal/hm2ºC)

Sostre 0,13 6,01 46,34 2,00 5,70 7,54 5,49 9,63 0,10

Sòl 0,18 1,73 24,67 2,00 1,42 7,54 5,49 6,80 0,14

Paret 1 (N) -0,03 0,95 2,00 2,00 0,58 5,49 5,49 -0,36 ###########

Paret 2(S) 0,09 0,95 8,00 2,00 0,58 5,49 5,49 0,85 0,82

Paret 3 ( E ) 0,15 0,95 15,00 2,00 0,58 5,49 5,49 5,02 0,19

Paret 4(W) 0,23 1,16 30,91 2,00 0,84 7,54 5,49 7,71 0,12

Cambra 4
Espessor 
econòmic 

(m)
CTE Text (ºC) Tint (ºC) �(*ej/kj) he hi �(ej/kj)

U 

(kcal/hm2ºC)

Sostre 0,14 6,01 46,34 1,00 5,70 7,54 5,49 9,74 0,10

Sòl 0,19 1,73 24,67 1,00 1,42 7,54 5,49 6,95 0,14

Paret 1 (N) -0,03 0,95 1,00 1,00 0,58 5,49 5,49 -0,36 ###########

Paret 2(S) -0,03 0,95 1,00 1,00 0,58 5,49 5,49 -0,36 ###########

Paret 3 ( E ) 0,22 1,16 27,47 1,00 0,84 7,54 5,49 7,37 0,13

Paret 4(W) 0,16 0,95 15,00 1,00 0,58 5,49 5,49 5,22 0,18

Cambra 5
Espessor 
econòmic 

(m)
CTE Text (ºC) Tint (ºC) �(*ej/kj) he hi �(ej/kj)

U 

(kcal/hm2ºC)

Sostre 0,11 6,01 46,34 8,00 5,70 7,54 5,49 8,93 0,11

Sòl 0,15 1,73 24,67 8,00 1,42 7,54 5,49 5,78 0,16

Paret 1 (N) #¡NUM! 0,95 2,00 8,00 0,58 5,49 5,49 #¡NUM! #¡NUM!

Paret 2(S) 0,22 1,16 34,34 8,00 0,84 7,54 5,49 7,35 0,13

Paret 3 ( E ) 0,10 0,95 15,00 8,00 0,58 5,49 5,49 3,59 0,25

Paret 4(W) 0,20 1,16 30,91 8,00 0,84 7,54 5,49 6,83 0,14



Cambra 6
Espessor 
econòmic 

(m)
CTE Text (ºC) Tint (ºC) �(*ej/kj) he hi �(ej/kj)

U 

(kcal/hm2ºC)

Sostre 0,14 6,01 46,34 1,00 5,70 7,54 5,49 9,74 0,10

Sòl 0,19 1,73 24,67 1,00 1,42 7,54 5,49 6,95 0,14

Paret 1 (N) -0,03 0,95 1,00 1,00 0,58 5,49 5,49 -0,36 ###########

Paret 2(S) 0,25 1,16 34,34 1,00 0,84 7,54 5,49 8,31 0,12

Paret 3 ( E ) 0,22 1,16 27,47 1,00 0,84 7,54 5,49 7,37 0,13

Paret 4(W) 0,16 0,95 15,00 1,00 0,58 5,49 5,49 5,22 0,18

Precambra
Espessor 
econòmic 

(m)
CTE Text (ºC) Tint (ºC) �(*ej/kj) he hi �(ej/kj)

U 

(kcal/hm2ºC)

Sostre 0,08 6,01 46,34 15,00 5,70 7,54 5,49 8,05 0,12

Sòl 0,10 1,73 24,67 15,00 1,42 7,54 5,49 4,33 0,22

Paret 1 (N) 0,08 1,16 20,60 15,00 0,84 7,54 5,49 3,22 0,28

Paret 2(S) 0,18 1,16 34,34 15,00 0,84 7,54 5,49 6,25 0,15

Paret 3 ( E ) #¡NUM! 0,95 1,00 15,00 0,58 5,49 5,49 #¡NUM! #¡NUM!

Paret 4(W) #¡NUM! 0,95 2,00 15,00 0,58 5,49 5,49 #¡NUM! #¡NUM!



Cambra 3

Material ej (m) kj (kcal/m2hºC)
ej/kj 

(m2hºC/kcal)
ej (m)

kj 

(kcal/m2hºC)

ej/kj 

(m2hºC/kcal)
ej (m)

kj 

(kcal/m2hºC)

ej/kj 

(m2hºC/kcal)
ej (m)

kj 

(kcal/m2hºC)

ej/kj 

(m2hºC/kcal)
ej (m)

kj 

(kcal/m2hºC)

ej/kj 

(m2hºC/kcal)
ej (m)

kj 

(kcal/m2hºC)

ej/kj 

(m2hºC/kcal)
ej (m)

kj 

(kcal/m2hºC)

ej/kj 

(m2hºC/kcal)

roques 
compactes 0,30 3,00 0,10 0,30 3,00 0,10 0,30 3,00 0,10 0,30 3,00 0,10 0,30 3,00 0,10 0,30 3,00 0,10 0,30 3,00 0,10

formigó 
armat 0,20 1,40 0,14 0,20 1,40 0,14 0,20 1,40 0,14 0,20 1,40 0,14 0,20 1,40 0,14 0,20 1,40 0,14 0,20 1,40 0,14

argila 0,30 0,60 0,50 0,30 0,60 0,50 0,30 0,60 0,50 0,30 0,60 0,50 0,30 0,60 0,50 0,30 0,60 0,50 0,30 0,60 0,50

formigó 
amb àrids 
lleugers 0,10 0,15 0,67 0,10 0,15 0,67 0,10 0,15 0,67 0,10 0,15 0,67 0,10 0,15 0,67 0,10 0,15 0,67 0,10 0,15 0,67

pintura 0,00 0,14 0,01 0,00 0,14 0,01 0,00 0,14 0,01 0,00 0,14 0,01 0,00 0,14 0,01 0,00 0,14 0,01 0,00 0,14 0,01

Suro 
aglomerat 0,18 0,03 5,38 0,19 0,03 5,53 0,18 0,03 5,38 0,19 0,03 5,53 0,15 0,03 4,37 0,19 0,03 5,53 0,10 0,03 2,91

1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42

6,80 6,95 6,80 6,95 5,78 6,95 4,33

Cambra 3

Material ej (m) kj (kcal/m2hºC)
ej/kj 

(m2hºC/kcal)
ej (m)

kj 

(kcal/m2hºC)

ej/kj 

(m2hºC/kcal)
ej (m)

kj 

(kcal/m2hºC)

ej/kj 

(m2hºC/kcal)
ej (m)

kj 

(kcal/m2hºC)

ej/kj 

(m2hºC/kcal)
ej (m)

kj 

(kcal/m2hºC)

ej/kj 

(m2hºC/kcal)
ej (m)

kj 

(kcal/m2hºC)

ej/kj 

(m2hºC/kcal)
ej (m)

kj 

(kcal/m2hºC)

ej/kj 

(m2hºC/kcal)

fusta 
flandes 0,06 0,12 0,53 0,06 0,12 0,53 0,06 0,12 0,53 0,06 0,12 0,53 0,06 0,12 0,53 0,06 0,12 0,53 0,06 0,12 0,53

asfalt 0,10 0,60 0,17 0,10 0,60 0,17 0,10 0,60 0,17 0,10 0,60 0,17 0,10 0,60 0,17 0,10 0,60 0,17 0,10 0,60 0,17

pintura 0,00 0,14 0,01 0,00 0,14 0,01 0,00 0,14 0,01 0,00 0,14 0,01 0,00 0,14 0,01 0,00 0,14 0,01 0,00 0,14 0,01

aire 0,10 0,02 5,00 0,10 0,02 5,00 0,10 0,02 5,00 0,10 0,02 5,00 0,10 0,02 5,00 0,10 0,02 5,00 0,10 0,02 5,00

suro 
aglomerat 0,13 0,03 3,93 0,14 0,03 4,04 0,13 0,03 3,93 0,14 0,03 4,04 0,11 0,03 3,23 0,14 0,03 4,04 0,08 0,03 2,35

5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70

9,63 9,74 9,63 9,74 8,93 9,74 8,05

Cambra 3

Material ej (m) kj (kcal/m2hºC)
ej/kj 

(m2hºC/kcal)
ej (m)

kj 

(kcal/m2hºC)

ej/kj 

(m2hºC/kcal)
ej (m)

kj 

(kcal/m2hºC)

ej/kj 

(m2hºC/kcal)
ej (m)

kj 

(kcal/m2hºC)

ej/kj 

(m2hºC/kcal)
ej (m)

kj 

(kcal/m2hºC)

ej/kj 

(m2hºC/kcal)
ej (m)

kj 

(kcal/m2hºC)

ej/kj 

(m2hºC/kcal)
ej (m)

kj 

(kcal/m2hºC)

ej/kj 

(m2hºC/kcal)

Totxo buit 0,22 0,42 0,52 0,22 0,42 0,52 0,11 0,42 0,26 0,11 0,42 0,26 0,11 0,42 0,26 0,11 0,42 0,26 0,22 0,42 0,52

làmina 
bituminosa 0,05 0,16 0,31 0,05 0,16 0,31 0,05 0,16 0,31 0,05 0,16 0,31 0,05 0,16 0,31 0,05 0,16 0,31 0,05 0,16 0,31

pintura 0,00 0,14 0,01 0,00 0,14 0,01 0,00 0,14 0,01 0,00 0,14 0,01 0,00 0,14 0,01 0,00 0,14 0,01 0,00 0,14 0,01

suro 
aglomerat 0,18 0,03 5,28 0,19 0,03 5,45 -0,03 0,03 -0,95 -0,03 0,03 -0,95 #¡NUM! 0,03 #¡NUM! -0,03 0,03 -0,95 0,08 0,03 2,38

0,84 0,84 0,58 0,58 0,58 0,58 0,84

6,13 6,30 -0,36 -0,36 #¡NUM! -0,36 3,22

Paret 1 (N)

�(*ej/kj) �(*ej/kj) �(*ej/kj) �(*ej/kj) �(*ej/kj)
�(ej/kj) �(ej/kj) �(ej/kj) �(ej/kj) �(ej/kj) �(ej/kj) �(ej/kj)
�(*ej/kj)

�(ej/kj)

Cambra 1 Cambra 2 Cambra 4 Cambra 5 Cambra 6 Precambra

�(*ej/kj)
�(ej/kj)

�(*ej/kj)
�(ej/kj)

�(*ej/kj)
�(ej/kj)

�(*ej/kj)
�(ej/kj)

Cambra 2 Cambra 4 Cambra 5 Cambra 6

�(*ej/kj)
�(ej/kj)

�(*ej/kj)
�(ej/kj)

�(*ej/kj)
�(ej/kj)

�(*ej/kj)
�(ej/kj)

�(*ej/kj)
�(ej/kj)

Sostre

�(*ej/kj)
�(ej/kj)

Cambra 1

Sòl

�(*ej/kj)
�(ej/kj)

Cambra 1

Cambra 5 Cambra 6

�(*ej/kj)

Precambra

�(*ej/kj)
�(ej/kj)

Precambra

�(*ej/kj)
�(ej/kj)

�(*ej/kj)

Cambra 4Cambra 2



Cambra 3

Material ej (m) kj (kcal/m2hºC)
ej/kj 

(m2hºC/kcal)
ej (m)

kj 

(kcal/m2hºC)

ej/kj 

(m2hºC/kcal)
ej (m)

kj 

(kcal/m2hºC)

ej/kj 

(m2hºC/kcal)
ej (m)

kj 

(kcal/m2hºC)

ej/kj 

(m2hºC/kcal)
ej (m)

kj 

(kcal/m2hºC)

ej/kj 

(m2hºC/kcal)
ej (m)

kj 

(kcal/m2hºC)

ej/kj 

(m2hºC/kcal)
ej (m)

kj 

(kcal/m2hºC)

ej/kj 

(m2hºC/kcal)

Totxo buit 0,11 0,42 0,26 0,11 0,42 0,26 0,11 0,42 0,26 0,11 0,42 0,26 0,22 0,42 0,52 0,22 0,42 0,52 0,22 0,42 0,52

làmina 
bituminosa 0,05 0,16 0,31 0,05 0,16 0,31 0,05 0,16 0,31 0,05 0,16 0,31 0,05 0,16 0,31 0,05 0,16 0,31 0,05 0,16 0,31

pintura 0,00 0,14 0,01 0,00 0,14 0,01 0,00 0,14 0,01 0,00 0,14 0,01 0,00 0,14 0,01 0,00 0,14 0,01 0,00 0,14 0,01

suro 
aglomerat -0,03 0,03 -0,95 -0,03 0,03 -0,95 0,09 0,34 0,27 -0,03 0,03 -0,95 0,22 0,03 6,51 0,25 0,03 7,47 0,18 0,03 5,41

0,58 0,58 0,58 0,58 0,84 0,84 0,84

-0,36 -0,36 0,85 -0,36 7,35 8,31 6,25

Cambra 3

Material ej (m) kj (kcal/m2hºC)
ej/kj 

(m2hºC/kcal)
ej (m)

kj 

(kcal/m2hºC)

ej/kj 

(m2hºC/kcal)
ej (m)

kj 

(kcal/m2hºC)

ej/kj 

(m2hºC/kcal)
ej (m)

kj 

(kcal/m2hºC)

ej/kj 

(m2hºC/kcal)
ej (m)

kj 

(kcal/m2hºC)

ej/kj 

(m2hºC/kcal)
ej (m)

kj 

(kcal/m2hºC)

ej/kj 

(m2hºC/kcal)
ej (m)

kj 

(kcal/m^2hº
C)

ej/kj 

(m^2hºC/kca
l)

Totxo buit 0,11 0,42 0,26 0,22 0,42 0,52 0,11 0,42 0,26 0,22 0,42 0,52 0,11 0,42 0,26 0,22 0,42 0,52 0,11 0,42 0,26

làmina 
bituminosa 0,05 0,16 0,31 0,05 0,16 0,31 0,05 0,16 0,31 0,05 0,16 0,31 0,05 0,16 0,31 0,05 0,16 0,31 0,05 0,16 0,31

pintura 0,00 0,14 0,01 0,00 0,14 0,01 0,00 0,14 0,01 0,00 0,14 0,01 0,00 0,14 0,01 0,00 0,14 0,01 0,00 0,14 0,01

suro 
aglomerat 0,15 0,03 4,44 0,22 0,03 6,53 0,15 0,03 4,44 0,22 0,03 6,53 0,10 0,03 3,01 0,22 0,03 6,53 #¡NUM! 0,03 #¡NUM!

0,58 0,84 0,58 0,84 0,58 0,84 0,58

5,02 7,37 5,02 7,37 3,59 7,37 #¡NUM!

Cambra 3

Material ej (m) kj (kcal/m2hºC)
ej/kj 

(m2hºC/kcal)
ej (m)

kj 

(kcal/m2hºC)

ej/kj 

(m2hºC/kcal)
ej (m)

kj 

(kcal/m2hºC)

ej/kj 

(m2hºC/kcal)
ej (m)

kj 

(kcal/m2hºC)

ej/kj 

(m2hºC/kcal)
ej (m)

kj 

(kcal/m2hºC)

ej/kj 

(m2hºC/kcal)
ej (m)

kj 

(kcal/m2hºC)

ej/kj 

(m2hºC/kcal)
ej (m)

kj 

(kcal/m2hºC)

ej/kj 

(m2hºC/kcal)

Totxo buit 0,22 0,42 0,52 0,11 0,42 0,26 0,22 0,42 0,52 0,11 0,42 0,26 0,22 0,42 0,52 0,11 0,42 0,26 0,11 0,42 0,26

làmina 
bituminosa 0,05 0,16 0,31 0,05 0,16 0,31 0,05 0,16 0,31 0,05 0,16 0,31 0,05 0,16 0,31 0,05 0,16 0,31 0,05 0,16 0,31

pintura 0,00 0,14 0,01 0,00 0,14 0,01 0,00 0,14 0,01 0,00 0,14 0,01 0,00 0,14 0,01 0,00 0,14 0,01 0,00 0,14 0,01

suro 
aglomerat 0,23 0,03 6,87 0,16 0,03 4,64 0,23 0,03 6,87 0,16 0,03 4,64 0,20 0,03 5,99 0,16 0,03 4,64 #¡NUM! 0,03 #¡NUM!

0,84 0,58 0,84 0,58 0,84 0,58 0,58

7,71 5,22 7,71 5,22 6,83 5,22 #¡NUM!�(ej/kj)

Paret 4 (W)

�(*ej/kj) �(*ej/kj) �(*ej/kj)
�(ej/kj) �(ej/kj) �(ej/kj)

�(*ej/kj)
�(ej/kj)

Precambra

�(*ej/kj) �(*ej/kj) �(*ej/kj)

Cambra 5 Cambra 6

�(ej/kj) �(ej/kj)

�(*ej/kj)

Cambra 1 Cambra 2 Cambra 4

�(ej/kj) �(ej/kj) �(ej/kj) �(ej/kj)

Paret 3 (E)

�(*ej/kj) �(*ej/kj) �(*ej/kj)
�(ej/kj) �(ej/kj) �(ej/kj)

Cambra 5 Cambra 6 Precambra

�(*ej/kj) �(*ej/kj) �(*ej/kj)

�(*ej/kj)

Cambra 1 Cambra 2 Cambra 4

�(ej/kj) �(ej/kj) �(ej/kj) �(ej/kj)

Paret 2 (S)

�(*ej/kj) �(*ej/kj) �(*ej/kj)
�(ej/kj) �(ej/kj) �(ej/kj)

Cambra 5 Cambra 6 Precambra

�(*ej/kj) �(*ej/kj) �(*ej/kj)

Cambra 1 Cambra 2 Cambra 4



Càlcul de la càrrega tèrmica degut a les pèrdues a través de parets, sòl i sostres (Q1)

Cambra 1
Q1       

(Kcal/h)

U    

(Kcal/m2hºC)

S             

(m2)
T ext         
(ºC)

T int        
(ºC)

� T             
(ºC)

Tec             
(ºC)

Tmitja       
(ºC)

Tmàx        
(ºC)

Q1            

(kW)
Sostre 1042,07 0,10 233,72 46,34 2,00 44,34 34,34 24,50 40,90 1,21

Sòl 745,12 0,14 233,72 24,67 2,00 22,67 34,34 24,50 40,90 0,87

Paret 1 (N) 331,14 0,16 114,66 20,60 2,00 18,60 34,34 24,50 40,90 0,39

Paret 2(S) 0,00 ############ 114,66 2,00 2,00 0,00 34,34 24,50 40,90 0,00

Paret 3 ( E ) 276,81 0,19 114,66 15,00 2,00 13,00 34,34 24,50 40,90 0,32

Paret 4(W) 412,76 0,12 114,66 30,91 2,00 28,91 34,34 24,50 40,90 0,48

2807,90
TOTAL (kW)

3,27

Cambra 2
Q1       

(Kcal/h)

U    

(Kcal/m2hºC)

S             

(m2)
T ext         
(ºC)

T int        
(ºC)

� T             
(ºC)

Tec             
(ºC)

Tmitja       
(ºC)

Tmàx        
(ºC)

Q1            

(kW)
Sostre 1053,75 0,10 233,72 46,34 1,00 45,34 34,34 24,50 40,90 1,23

Sòl 761,37 0,14 233,72 24,67 1,00 23,67 34,34 24,50 40,90 0,89

Paret 1 (N) 339,92 0,15 114,66 20,60 1,00 19,60 34,34 24,50 40,90 0,40

Paret 2(S) 0,00 ############ 114,66 1,00 1,00 0,00 34,34 24,50 40,90 0,00

Paret 3 ( E ) 395,00 0,13 114,66 27,47 1,00 26,47 34,34 24,50 40,90 0,46

Paret 4(W) 287,26 0,18 114,66 15,00 1,00 14,00 34,34 24,50 40,90 0,33

2837,31
TOTAL (kW)

3,30

Cambra 3
Q1       

(Kcal/h)

U    

(Kcal/m2hºC)

S             

(m2)
T ext         
(ºC)

T int        
(ºC)

� T               
(ºC)

Tec             
(ºC)

Tmitja       
(ºC)

Tmàx        
(ºC)

Q1            

(kW)
Sostre 1042,07 0,10 233,72 46,34 2,00 44,34 34,34 24,50 40,90 1,21

Sòl 745,12 0,14 233,72 24,67 2,00 22,67 34,34 24,50 40,90 0,87

Paret 1 (N) 0,00 ############ 114,66 2,00 2,00 0,00 34,34 24,50 40,90 0,00

Paret 2(S) 565,25 0,82 114,66 8,00 2,00 6,00 34,34 24,50 40,90 0,66

Paret 3 ( E ) 276,81 0,19 114,66 15,00 2,00 13,00 34,34 24,50 40,90 0,32

Paret 4(W) 412,76 0,12 114,66 30,91 2,00 28,91 34,34 24,50 40,90 0,48

3042,01
TOTAL (kW)

3,54

TSUQ ∆⋅⋅=
1



Cambra 4
Q1       

(Kcal/h)

U    

(Kcal/m2hºC)

S             

(m2)
T ext         
(ºC)

T int        
(ºC)

� T               
(ºC)

Tec             
(ºC)

Tmitja       
(ºC)

Tmàx        
(ºC)

Q1            

(kW)
Sostre 1053,75 0,10 233,72 46,34 1,00 45,34 34,34 24,50 40,90 1,23

Sòl 761,37 0,14 233,72 24,67 1,00 23,67 34,34 24,50 40,90 0,89

Paret 1 (N) 0,00 ############ 114,66 1,00 1,00 0,00 34,34 24,50 40,90 0,00

Paret 2(S) 0,00 ############ 114,66 1,00 1,00 0,00 34,34 24,50 40,90 0,00

Paret 3 ( E ) 395,00 0,13 114,66 27,47 1,00 26,47 34,34 24,50 40,90 0,46

Paret 4(W) 287,26 0,18 114,66 15,00 1,00 14,00 34,34 24,50 40,90 0,33

2497,39
TOTAL (kW)

2,90

Cambra 5
Q1       

(Kcal/h)

U    

(Kcal/m2hºC)

S             

(m2)
T ext         
(ºC)

T int        
(ºC)

� T              
(ºC)

Tec             
(ºC)

Tmitja       
(ºC)

Tmàx        
(ºC)

Q1            

(kW)
Sostre 969,00 0,11 233,72 46,34 8,00 38,34 34,34 24,50 40,90 1,13

Sòl 638,95 0,16 233,72 24,67 8,00 16,67 34,34 24,50 40,90 0,74

Paret 1 (N) -565,25 0,82 114,66 2,00 8,00 -6,00 34,34 24,50 40,90 -0,66

Paret 2(S) 394,02 0,13 114,66 34,34 8,00 26,34 34,34 24,50 40,90 0,46

Paret 3 ( E ) 203,12 0,25 114,66 15,00 8,00 7,00 34,34 24,50 40,90 0,24

Paret 4(W) 367,44 0,14 114,66 30,91 8,00 22,91 34,34 24,50 40,90 0,43

2007,28
TOTAL (kW)

2,33

Cambra 6
Q1       

(Kcal/h)

U    

(Kcal/m2hºC)

S             

(m2)
T ext         
(ºC)

T int        
(ºC)

� T             
(ºC)

Tec             
(ºC)

Tmitja       
(ºC)

Tmàx        
(ºC)

Q1            

(kW)
Sostre 1053,75 0,10 233,72 46,34 1,00 45,34 34,34 24,50 40,90 1,23

Sòl 761,37 0,14 233,72 24,67 1,00 23,67 34,34 24,50 40,90 0,89

Paret 1 (N) 0,00 ############ 114,66 1,00 1,00 0,00 34,34 24,50 40,90 0,00

Paret 2(S) 443,29 0,12 114,66 34,34 1,00 33,34 34,34 24,50 40,90 0,52

Paret 3 ( E ) 395,00 0,13 114,66 27,47 1,00 26,47 34,34 24,50 40,90 0,46

Paret 4(W) 287,26 0,18 114,66 15,00 1,00 14,00 34,34 24,50 40,90 0,33

2940,68
TOTAL (kW)

3,42



Precambra
Q1       

(Kcal/h)

U    

(Kcal/m2hºC)

S             

(m2)
T ext         
(ºC)

T int        
(ºC)

� T             
(ºC)

Tec             
(ºC)

Tmitja       
(ºC)

Tmàx        
(ºC)

Q1            

(kW)

Sostre 538,42 0,12 143,64 46,34 15,00 31,34 34,34 24,50 40,90 0,63

Sòl 299,08 0,22 143,64 24,67 15,00 9,67 34,34 24,50 40,90 0,35

Paret 1 (N) 36,61 0,28 23,10 20,60 15,00 5,60 34,34 24,50 40,90 0,04

Paret 2(S) 68,02 0,15 23,10 34,34 15,00 19,34 34,34 24,50 40,90 0,08

Paret 3 ( E ) -876,28 0,18 349,77 1,00 15,00 -14,00 34,34 24,50 40,90 -1,02

Paret 4(W) -566,87 0,19 234,81 2,00 15,00 -13,00 34,34 24,50 40,90 -0,66

Paret 4 (W) -203,65 0,25 114,96 8,00 15,00 -7,00 34,34 24,50 40,90 -0,24

-704,68 TOTAL (kW) -0,82

TOTAL Q1(kW) 17,94



Càlcul de la càrrega tèrmica deguda a les necessitats per renovació de l’aire (Q2)

Càrrega tèrmica  degut a les renovacions tècniques d'aire (Q2,1):

Q2,1 (kcal/dia) ma (kg/dia) V (m3) � (kg/m3)
n 

(renovacion
s/dia)

�h (kcal/kg) he (kcal/kg) hi (kcal/kg) Q2,1 (kW)

Cambra 1 45015,04 8414,03 1752,92 1,20 4,00 5,35 8,10 2,75 2,18

Cambra 2 61001,69 10517,53 1752,92 1,20 5,00 5,80 8,10 2,30 2,96

Cambra 3 45015,04 8414,03 1752,92 1,20 4,00 5,35 8,10 2,75 2,18

Cambra 4 61001,69 10517,53 1752,92 1,20 5,00 5,80 8,10 2,30 2,96

Cambra 5 0,00 0,00 1752,92 1,20 0,00 3,40 8,10 4,70 0,00

Cambra 6 61001,69 10517,53 1752,92 1,20 5,00 5,80 8,10 2,30 2,96

Precambra 0,00 0,00 1077,29 1,20 0,00 6,20 14,30 8,10 0,00

273035,14 TOTAL (kW) 13,23

Càrrega tèrmica  degut a les infiltracions d'aire (Q2,2):

Q2,2 (kcal/dia) ma (kg/dia) V (m3) � (kg/m3)
n 

(renovacion
s/dia)

�h (kcal/kg) he (kcal/kg) hi (kcal/kg) Q2,2 (kW)

Cambra 1 0,00 0,00 1752,92 1,20 0,00 5,35 8,10 2,75 0,00

Cambra 2 0,00 0,00 1752,92 1,20 0,00 5,80 8,10 2,30 0,00

Cambra 3 0,00 0,00 1752,92 1,20 0,00 5,35 8,10 2,75 0,00

Cambra 4 0,00 0,00 1752,92 1,20 0,00 5,80 8,10 2,30 0,00

Cambra 5 12873,46 3786,31 1752,92 1,20 1,80 3,40 8,10 4,70 0,62

Cambra 6 0,00 0,00 1752,92 1,20 0,00 5,80 8,10 2,30 0,00

Precambra 19236,12 3102,60 1077,29 1,20 2,40 6,20 14,30 8,10 0,93

32109,58 TOTAL (kW) 1,56

TOTAL Q2 

(kW) 14,79



Càlcul de la càrrega tèrmica deguda a les pèrdues per refrigeració (Q3)
DADES:

cp1 

(kcal/kgºC)

mides 
embalatge 

(cm)

pes 
embalatge 

(kg)

pes net 
embalatge 

ple (kg)

cp2 

(kcal/kgºC)

Pera 0,9 105*105*57 45 230 0,6

Poma 0,92 105*105*72 55 325 0,6

Càrrega tèrmica deguda a la refrigeració del producte (Q3,1):

Q3,1 

(kcal/dia)
m        

(kg/dia)
cp1   

(kcal/kgºC)
ti                    (ºC) tr                    (ºC)

Q3,1               

(kW)
Cambra 1 403650 24375 0,92 20 2 19,56

Cambra 2 393300 23000 0,9 20 1 19,06

Cambra 3 403650 24375 0,92 20 2 19,56

Cambra 4 555750 32500 0,9 20 1 26,93

Cambra 5 292656 26800 0,91 20 8 14,18

Cambra 6 555750 32500 0,9 20 1 26,93

TOTAL (kW) 126,22

Càrrega tèrmica deguda a la refrigeració de l'embalatge (Q3,2):

Q3,2 

(kcal/dia)
m        

(kg/dia)
cp2   

(kcal/kgºC)
ti                    (ºC) tr                    (ºC)

nombre 
embalatges

Q3,2               

(kW)

Cambra 1 68310 4125 0,92 20 2 75 3,31

Cambra 2 76950 4500 0,9 20 1 100 3,73

Cambra 3 68310 4125 0,92 20 2 75 3,31

Cambra 4 76950 4500 0,9 20 1 100 3,73

Cambra 5 53508 4900 0,91 20 8 100 2,59

Cambra 6 76950 4500 0,9 20 1 100 3,73

TOTAL(kW) 20,40

TOTAL Q3 

(kW)
146,62



Càlcul de la càrrega tèrmica deguda a les necessitats de conservació dels productes (Q4)

Q4                                 

(kcal/dia)
m                         

(Tn)
Cr               

(kcal/tn·dia)
Q4                                 

(kW)
nombre 
palets

pes palet 
(kg)

Cambra 1 130687,70 625,30 209,00 6,33 1924,00 325,00

Cambra 2 736555,68 521,64 1412,00 35,69 2268,00 230,00

Cambra 3 130687,70 625,30 209,00 6,33 1924,00 325,00

Cambra 4 736555,68 521,64 1412,00 35,69 2268,00 230,00

Cambra 5 499402,00 580,70 860,00 24,20 1140+980 230 i 325

Cambra 6 736555,68 521,64 1412,00 35,69 2268,00 230,00

TOTAL (kW) 143,94

Càlcul de la càrrega tèrmica deguda al calor desprès pels ventiladors (Q5)

Q5 (kcal/dia) Volum (m3)
C 

(kcal/m3dia)

Q1+Q2+Q3 

(kcal/dia)
Q1 (kcal/dia) Q2 (kcal/dia) Q3 (kcal/dia) Q5(kW)

Cambra 1 26430,88 1752,92 15,08 528617,66 2807,90 53849,77 471960,00 1,28

Cambra 2 27256,62 1752,92 15,55 545132,41 2837,31 72045,10 470250,00 1,32

Cambra 3 26442,59 1752,92 15,08 528851,77 3042,01 53849,77 471960,00 1,28

Cambra 4 27239,62 1752,92 15,54 544792,49 2497,39 72045,10 470250,00 1,32

Cambra 5 18146,89 1752,92 10,35 362937,89 2007,28 14766,62 346164,00 0,88

Cambra 6 27261,79 1752,92 15,55 545235,78 2940,68 72045,10 470250,00 1,32

Precambra 763,69 1077,29 0,71 15273,71 -704,68 15978,39 0,00 0,04

TOTAL (kW) 7,44



Càlcul de la càrrega tèrmica deguda al calor desprès per la circulació dels operaris (Q6)

Q6           

(kcal/dia)
n

C        
(Kcal/h)

N  
(hores/dia)

Q6           

(kW)
Cambra 1 222 1 222 1 0,01

Cambra 2 226 1 226 1 0,01

Cambra 3 222 1 222 1 0,01

Cambra 4 226 1 226 1 0,01

Cambra 5 190 1 190 1 0,01

Cambra 6 226 1 226 1 0,01

Precambra 1386 2 154 4,5 0,07

TOTAL (kW) 0,13

Càlcul de càrrega tèrmica deguda a la il·luminació del recinte (Q7)

Q7 (kcal/dia)
Q1+Q2+Q3 

(kcal/dia)
Q7 (kW)

Cambra 1 10572,35 528617,66 0,51

Cambra 2 10902,65 545132,41 0,53

Cambra 3 10577,04 528851,77 0,51

Cambra 4 10895,85 544792,49 0,53

Cambra 5 7258,76 362937,89 0,35

Cambra 6 10904,72 545235,78 0,53

Precambra 305,47 15273,71 0,01

TOTAL (kW) 2,98



Càlcul de la càrrega tèrmica deguda a necessitats per pèrdues diverses (Q8)

Q8 (kcal/dia)
Q1+Q2+Q3 

(kcal/dia)
� Q8 (kW)

Cambra 1 66077,21 528617,66 0,13 3,20

Cambra 2 68141,55 545132,41 0,13 3,30

Cambra 3 66106,47 528851,77 0,13 3,20

Cambra 4 68099,06 544792,49 0,13 3,30

Cambra 5 45367,24 362937,89 0,13 2,20

Cambra 6 68154,47 545235,78 0,13 3,30

Precambra 1909,21 15273,71 0,13 0,09

TOTAL(kW) 18,60



Producció de fred

Q1                     

(kcal/dia)
Q2                          

(kcal/dia)
Q3                           

(kcal/dia)
Q4                                 

(kcal/dia)
Q5                 

(kcal/dia)
Q6                    

(kcal/dia)
Q7                

(kcal/dia)
Q8                

(kcal/dia)
QTOTAL            

(kcal/dia)
QTOTAL                    

(kW)
Cambra 1 2807,90 45015,04 471960,00 130687,70 26430,88 222,00 10572,35 66077,21 753773,08 36,53

Cambra 2 2837,31 61001,69 470250,00 736555,68 27256,62 226,00 10902,65 68141,55 1377171,50 66,74

Cambra 3 3042,01 45015,04 471960,00 130687,70 26442,59 222,00 10577,04 66106,47 754052,84 36,54

Cambra 4 2497,39 61001,69 470250,00 736555,68 27239,62 226,00 10895,85 68099,06 1376765,29 66,72

Cambra 5 2007,28 12873,46 346164,00 499402,00 18146,89 190,00 7258,76 45367,24 931409,63 45,13

Cambra 6 2940,68 61001,69 470250,00 736555,68 27261,79 226,00 10904,72 68154,47 1377295,03 66,74

Precambra -704,68 19236,12 0,00 0,00 763,69 1386,00 305,47 1909,21 22895,81 1,11

TOTAL(kW) 319,50



Càlcul de l'evaporador

Refrigerant
T cambra 

(ºC)
Humitat 

relativa (%)
Salt tèrmic 

(ºC)

T 
evaporació 

(ºC)
FC Qev (W) Qn(W)

R-404A 2 85 6 -4 0,8 36526,5872 45658,234

R-404A 1 85 6 -5 0,79 66735,4356 84475,235

R-404A 2 85 6 -4 0,8 36540,144 45675,1799

R-404A 1 85 6 -5 0,79 66715,7514 84450,3183

R-404A 8 70 9,5 -1,5 1,4 45134,5582 32238,9701

R-404A 1 85 6 -5 0,79 66741,4215 84482,8121

R-404A 15 70 9,5 5,5 1,5 1109,49295 739,661965

Cambra Qn(W)
Evaporador 

escollit

Capacitat 
nominal 

evaporador 
(W)

Volum 
interior 

(dm3)

Cabal aire 

(m3/h)

1 45658,234 FRM-2590 51450 34 23400

2 84475,235 FRM-4800 85840 67 33000

3 45675,1799 FRM-2590 51450 34 23400

4 84450,3183 FRM-4800 85840 67 33000

5 32238,9701 FRM-1780 33340 28 12000

6 84482,8121 FRM-4800 85840 67 33000

Precambra 739,661965 SN-30 840 2,6



Característiques termodinàmiques

Peres
CICLE RANKINE SEC

Punt
Pressió 
absoluta 

(bar)

Temperatura             
(ºC)

H       (kJ/kg)
Volum 

específic    

(m3/kg)
1 18,34 40 260 0,001035

2 5,139 -5 260

3 5,139 -5 362,7 0,04

4 18,34 45 387,5 0,014

Pomes 

CICLE RANKINE SEC

Punt
Pressió 
absoluta 

(bar)

Temperatura 
(ºC)

H          
(kJ/kg)

Volum 
específic      

(m3/kg)
1 18,34 40 260 0,001035

2 5,311 -4 260

3 5,311 -4 363,3 0,038

4 18,34 44 387,5 0,015

Pomes+peres
CICLE RANKINE SEC

Punt
Pressió 
absoluta 

(bar)

Temperatura 
(ºC)

H         
(kJ/kg)

Volum 
específic    

(m3/kg)
1 18,34 40 260 0,001035

2 5,7605 -1,5 260

3 5,7605 -1,5 364,5 0,035

4 18,34 43 385 0,014



Precambra
CICLE RANKINE SEC

Punt
Pressió 
absoluta 

(bar)

Temperatura 
(ºC)

H         
(kJ/kg)

Volum 
específic         

(m3/kg)
1 18,34 40 260 0,001035

2 7,169 5,5 228,7

3 7,169 5,5 368 0,028

4 18,34 42 385 0,013



Càlcul del compressor

Cambra
Qe          

(kJ/s)

h3-h2         
(kJ/kg)       

evaporador

Me           
(kg/s)

Me          
(m3/s)

Me           
(m3/h)

Relació de 
compressió

Rendiment 
volumètric

me càlcul 
(m3/h)

me càlcul 
(kg/s)

h4-h3       
(kJ/kg)        

compressor

Wcalc          
(kJ/s)

Qc (kJ/s)
me càlcul 

(m3/s)

1 36,5265872 103,3 0,35359717 0,01343669 48,3720923 3,45321032 0,82733948 58,4670419 0,42739066 24,2 10,3428539 46,8694411 0,01624084

2 66,7354356 102,7 0,6498095 0,02599238 93,5725679 3,5687877 0,82156061 113,896122 0,79094529 24,8 19,6154432 86,3508788 0,03163781

3 36,540144 103,3 0,3537284 0,01344168 48,3900454 3,45321032 0,82733948 58,4887418 0,42754928 24,2 10,3466926 46,8868366 0,01624687

4 66,7157514 102,7 0,64961783 0,02598471 93,5449679 3,5687877 0,82156061 113,862527 0,79071199 24,8 19,6096575 86,3254089 0,03162848

5 45,1345582 104,5 0,43190965 0,01511684 54,4206156 3,18375141 0,84081243 64,7238477 0,51368133 20,5 10,5304673 55,6650255 0,01797885

6 66,7414215 102,7 0,64986779 0,02599471 93,5809611 3,5687877 0,82156061 113,906338 0,79101624 24,8 19,6172027 86,3586242 0,03164065

Precambra 1,10949295 139,3 0,00796477 0,00011151 0,40142458 2,55823685 0,87208816 0,46030276 0,00913299 17 0,15526085 1,2647538 0,00012786

523,804921 409,720969 TOTAL

Cambra
Me 

descàrrega 
(m3/s)

Me 
descàrrega      

(m3/h)

me càlcul 
descàrrega 

(m3/h)

me càlcul 
descàrrega 

(m3/s)

Me líquid 
(m3/s)

W (kJ/s) COP

1 0,00530396 19,094247 23,0790955 0,00641086 0,00036597 8,55705141 4,26859504

2 0,00909733 32,7503988 39,8636427 0,01107323 0,00067255 16,1152756 4,14112903

3 0,00530593 19,1013337 23,0876612 0,00641324 0,00036611 8,56022733 4,26859504

4 0,00909465 32,7407388 39,8518845 0,01106997 0,00067235 16,1105223 4,14112903

5 0,00604674 21,7682462 25,8895391 0,00719154 0,00044703 8,85414778 5,09756098

6 0,00909815 32,7533364 39,8672183 0,01107423 0,00067261 16,1167211 4,14112903

Precambra 0,00010354 0,3727514 0,42742399 0,00011873 8,2435E-06 0,13540115 8,19411765

TOTAL 192,066465 0,0533518 0,00320487

Cambra Qe      (kJ/s)
me càlcul  

(m3/h)
Wcalc       
(kJ/s)

Compressor

5+ 
Precambra

46,2440511 65,1841504 10,6857281 H4-15,2

2 i 4 133,451187 227,758649 39,2251007 HSK7471-90

1, 3 i 6 139,808153 230,862122 40,3067492 HSK7471-90



Càlcul de canonades

Línies 
aspiració

Línies 
descàrrega

Línies de 
líquid

Cambra
me càlcul 

(m3/s)

me càlcul 

(m3/s)

me càlcul 

(m3/s)
1 0,01624084 0,00641086 0,000365973

2 0,03163781 0,011073234 0,000672553

3 0,01624687 0,006413239 0,000366109

4 0,03162848 0,011069968 0,000672354

5 0,01797885 0,007191539 0,000447026

6 0,03164065 0,011074227 0,000672613

Precambra 0,00012786 0,000118729 8,24354E-06

SUMA 0,053351796 0,003204872

LÍNIA D'ASPIRACIÓ

Compressor 
1 (el que 
alimenta 

cambres 1,3 
i 6)

Longitud         
(m)

Disposició
Velocitat            

(m/s)
me càlcul 

(m3/s)
d2                      

(m)
d                   

(m)
d           

(mm)

Diàmetre a 
escollir 
(mm)

Tram A 0,1788 H 16 0,06412837 0,00510317 0,0714365 71,4365 76

Tram B 4,8321 V 16 0,06412837 0,00510317 0,0714365 71,4365 76

Tram C 6,7128 H 16 0,06412837 0,00510317 0,0714365 71,4365 76

Tram D 0,9588 H 16 0,064128367 0,00510317 0,0714365 71,4364984 76

Tram E 7,459 H 16 0,016240845 0,00129241 0,03595004 35,95004 38

Tram F 15,609 H 16 0,047887522 0,00381077 0,06173142 61,7314177 64

Tram G 7,459 H 16 0,016246873 0,00129289 0,03595671 35,9567108 38

Tram H 15,619 H 16 0,031640649 0,00251788 0,05017851 50,1785101 51

Tram I 7,9975 H 16 0,031640649 0,00251788 0,05017851 50,1785101 51



Compressor 
2(el que 
alimenta 

cambra 4 i 
6)

Longitud         
(m)

Disposició
Velocitat            

(m/s)
me càlcul 

(m3/s)
d2                      

(m)
d                   

(m)
d           

(mm)

Diàmetre a 
escollir 
(mm)

Tram A 0,0714 H 16 0,063266291 0,00503457 0,07095471 70,9547145 76

Tram B 5,0426 V 16 0,063266291 0,00503457 0,07095471 70,9547145 76

Tram C 8,7666 H 16 0,063266291 0,00503457 0,07095471 70,9547145 76

Tram D 1,0762 H 16 0,063266291 0,00503457 0,07095471 70,9547145 76

Tram E 7,98275 H 16 0,031637812 0,00251766 0,05017626 50,1762599 51

Tram F 15,609 H 16 0,03162848 0,00251691 0,05016886 50,1688594 51

Tram G 7,98275 H 16 0,03162848 0,00251691 0,05016886 50,1688594 51

Compressor 
3(el que 

alimenta a 
cambra 5 i 
precambra)

Longitud         
(m)

Disposició
Velocitat            

(m/s)
me càlcul 

(m3/s)
d2                      

(m)
d                   

(m)
d           

(mm)

Diàmetre a 
escollir 
(mm)

Tram A 0,2196 H 16 0,018106708 0,00144089 0,03795901 37,9590052 38

Tram B 4,1405 V 16 0,018106708 0,00144089 0,03795901 37,9590052 38

Tram C 6,0841 H 16 0,018106708 0,00144089 0,03795901 37,9590052 38

Tram D 0,9642 H 16 0,018106708 0,00144089 0,03795901 37,9590052 38

Tram E 1,5877 V (ascendent) 16 0,000127862 1,0175E-05 0,00318982 3,18981581 6,35

Tram F 31,2142 H 16 0,017978847 0,00143071 0,03782474 37,8247426 38

Tram G 9,1655 H 16 0,017978847 0,00143071 0,03782474 37,8247426 38



LÍNIA DE DESCÀRREGA

Compressor 
1 (el que 
alimenta 

cambres 1,3 
i 6)

Longitud         
(m)

Disposició
Velocitat            

(m/s)
me càlcul 

(m3/s)
d2                      

(m)
d                   

(m)
d           

(mm)

Diàmetre a 
escollir 
(mm)

Tram 1 3,8050 V 16 0,023898326 0,00190177 0,04360927 43,6092695 51

Compressor 
2(el que 
alimenta 

cambra 4 i 
6)

Longitud         
(m)

Disposició
Velocitat            

(m/s)
me càlcul 

(m3/s)
d2                      

(m)
d                   

(m)
d           

(mm)

Diàmetre a 
escollir 
(mm)

Tram 1 3,8050 V 16 0,022144195 0,00176218 0,04197832 41,9783166 51

Compressor 
3(el que 

alimenta a 
cambra 5 i 
precambra)

Longitud         
(m)

Disposició
Velocitat            

(m/s)
me càlcul 

(m3/s)
d2                      

(m)
d                   

(m)
d           

(mm)

Diàmetre a 
escollir 
(mm)

Tram 1 3,8050 V 16 0,007310268 0,00058173 0,02411913 24,1191336 25

Col·lector i 
següents 

trams

Longitud         
(m)

Disposició
Velocitat            

(m/s)
me càlcul 

(m3/s)
d2                      

(m)
d                   

(m)
d           

(mm)

Diàmetre a 
escollir 
(mm)

Tram 2 11,7336 H 16 0,053352 0,0042456 0,06515828 65,1582767 76

Tram 3 3,0087 H 16 0,053352 0,0042456 0,06515828 65,1582767 76

Tram 4 1,1922 V 16 0,053352 0,0042456 0,06515828 65,1582767 76

Tram 5 1,0075 H 16 0,053352 0,0042456 0,06515828 65,1582767 76



LÍNIA DE LÍQUID

Longitud         
(m)

Disposició
Velocitat            

(m/s)
me càlcul 

(m3/s)
d2                      

(m)
d                   

(m)
d           

(mm)

Diàmetre a 
escollir 
(mm)

Tram 1 1,3032 H 2 0,003204872 0,00204029 0,04516952 45,1695158 51

Tram 2 4,0095 V 2 0,003204872 0,00204029 0,04516952 45,1695158 51

Tram 3 17,9097 H 2 0,003204872 0,00204029 0,04516952 45,1695158 51

Tram 4 4,8149 H 2 0,003204872 0,00204029 0,04516952 45,1695158 51

Tram 5 6,7124 H 2 0,000672553 0,00042816 0,02069204 20,6920379 25

Tram 6 8,9526 H 2 0,000365973 0,00023299 0,01526387 15,2638688 15,8

Tram 7 15,609 H 2 0,002158103 0,00137389 0,03706604 37,0660362 38

Tram 8 6,7124 H 2 0,000672354 0,00042803 0,02068899 20,688986 25

Tram 9 8,9526 H 2 0,000366109 0,00023307 0,0152667 15,2667011 15,8

Tram 10 15,609 H 2 0,00111964 0,00071278 0,02669803 26,6980287 32

Tram 11 6,7124 H 2 0,000672613 0,0004282 0,02069297 20,6929658 25

Tram 12 9,1507 H 2 0,000447026 0,00028459 0,01686967 16,869674 19

Tram 13 1,8886 V 2 8,24354E-06 5,248E-06 0,00229085 2,29085157 6,35



Càlcul del tanc d'emmagatzematge

Cambra

Volum        R-
404A 

evaporador 

(dm3)

1/2 Volum   
R-404A 

evaporador 

(dm3)

Volum           
R-404A 

condensador 

(m3)

Volum         
R-404A 

condensado

r (dm3)
1 34 17 0,144942541 144,942541
2 67 33,5

3 34 17

4 67 33,5

5 28 14

6 67 33,5

Precambra 2,6 1,3

SUMA 149,8

Tram
Longitud         

(m)
d2                      

(m)

Volum         R-
404A línia de 

líquid (m3)

Volum         
R-404A línia 

de líquid 

(dm3)
Tram 1 1,3032 0,00204029 0,002088295 2,08829488

Tram 2 4,0095 0,00204029 0,006424968 6,42496802

Tram 3 17,9097 0,00204029 0,028699152 28,6991519

Tram 4 4,8149 0,00204029 0,00771557 7,71557015

Tram 5 6,7124 0,00042816 0,002257222 2,25722182

Tram 6 8,9526 0,00023299 0,001638205 1,63820524

Tram 7 15,609 0,00137389 0,016842915 16,8429148

Tram 8 6,7124 0,00042803 0,002256556 2,25655603

Tram 9 8,9526 0,00023307 0,001638813 1,63881325

Tram 10 15,609 0,00071278 0,008738228 8,7382276

Tram 11 6,7124 0,0004282 0,002257424 2,25742428

Tram 12 9,1507 0,00028459 0,002045303 2,04530263

Tram 13 1,8886 5,248E-06 7,78438E-06 0,00778438

SUMA 82,610435

TOTAL 

(dm3)            
R-404A

377,352976 El 70%

539,07568 TOTAL














