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Resum
L’objectiu d’aquest projecte és elaborar una aplicació informàtica que calculi les càrregues
tèrmiques en cambres frigorífiques i túnels de congelació. L’aplicació estarà emmarcada dins la
plataforma OmniluS de l’empresa RDmes. L’objectiu és oferir als usuaris una aplicació fiable, àgil i
còmode que serveixi d’eina tant a tècnics com enginyers.

L’aplicació no tan sols ofereix un càlcul de les càrregues tèrmiques sinó que ofereix a l’usuari un
informe amb el desglossament de les diferents potències, ajudat per l’ús de gràfics, taules i text.
En el transcurs del projecte es fa una breu descripció dels elements constructius de les cambres
frigorífiques i els túnels de congelació, així com un desenvolupament detallat del mètode de càlcul
utilitzat. En darrer lloc es fa una breu explicació sobre el desenvolupament informàtic de
l’aplicació.
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1. Glossari
1.1. Abreviatures
ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers o Societat
Americana d’ Enginyers de Calefacció, Refrigeració i Condicionament d’Aire.
JPG (JPEG): Joint Photographic Experts Group o Grup Conjunt d’Experts en Fotografia
Pdf: Portable Document Format o Format de Document Portàtil
Xml: extensible markup Language o llenguatge de marques extensible
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2. Prefaci
L’aplicació informàtica que s’ha dissenyat anirà destinada a formar part del conjunt d’aplicacions
que la plataforma OmniluS ofereix als seus usuaris. OmniluS és un projecte de l’empresa RDmes,
la qual en la seva pàgina web es defineix com:

“RDmes és una spin-off de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) fundada el 2006 amb
l'objectiu de desenvolupar una versió comercial d'un conjunt d'eines estructurades entorn l'Oficina
Tècnica Virtual. Aquestes eines permeten dissenyar mitjançant la web i de manera automàtica,
centralitzada i adaptada al client, sistemes i components de Mecànica de Fluids i Enginyeria
Tèrmica per a diverses aplicacions: Energia Solar Tèrmica, Energia Geotèrmica, Càrregues
Tèrmiques als Edificis, Energia Solar Fotovoltaica, Mesures d'Eficiència Energètica als Edificis,
Màquines i Motors Tèrmics, Biomassa, Biocombustibles, etc.”

Figura 2.1 Logotip de l’empresa RDmes

Amb aquest objectiu neix la plataforma OmniluS que ofereix a instal·ladors, tècnics, arquitectes i
enginyers diverses aplicacions que de forma ràpida, senzilla i fiable són capaces de realitzar càlculs
en el núvol i proveir informes tècnics amb els resultats. Actualment la plataforma disposa de
diverses eines per als usuaris com gestió de pressupostos, bases de dades amb informació
meteorològica per a projectes de calefacció, refrigeració i aigua sanitària, i una aplicació per al
càlcul de pèrdues de radiació en superfícies de captació degut a ombres.
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Figura 2.2 La plataforma OmniluS

Amb aquesta filosofia i en aquest marc s’ha dissenyat una aplicació per al càlcul de càrregues
tèrmiques en instal·lacions frigorífiques.
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3. Introducció
3.1. Objectius del projecte
Aquest projecte té com a objectiu la implementació d’una aplicació informàtica per al càlcul de
càrregues tèrmiques en cambres frigorífiques i túnels de congelació, dins el marc de la plataforma
OmniluS.

El software, que s’haurà d’adaptar a l’entorn de la plataforma, permetrà conèixer les càrregues
tèrmiques en els dos tipus d’instal·lació amb una interacció entre usuari i programa àgil i intuïtiva.
Es pretén crear una eina que sigui útil als professionals de la indústria de la refrigeració i
conservació, que els permeti de forma ràpida i fiable obtenir les càrregues tèrmiques de les
instal·lacions frigorífiques amb les que treballin, per tal de dimensionar els equips correctament.
A part de proporcionar una llista amb els resultats obtinguts, un cop elaborats els càlculs es podrà
obtenir si es desitja un informe detallat i desglossat de tots els resultats obtinguts. A més, també
podran obtenir-se per separat el conjunt de gràfics presents a l’informe.

Donat que la plataforma ja compta amb altres aplicacions informàtiques i , per tant, disposa d’una
forma pròpia de gestionar-les i comunicar-se amb elles, s’haurà de respectar l’estructura
informàtica de la resta d’aplicacions i adaptar-la als requeriments informàtics de la plataforma.

3.2. Abast del projecte

L’abast del projecte cobreix tant la recerca d’informació sobre el mètode de càlcul de les
càrregues tèrmiques en cambres frigorífiques i túnels de congelació, com els diferents elements
constitutius d’aquestes. Respecte la programació de l’aplicació, cal aclarir que el projecte es
desenvolupa per a una empresa la qual és responsable del desenvolupament de la plataforma,
això fa que la feina de programació es limiti sobretot a l’eina de càlcul, la generació dels gràfics i
els informes. La resta de la feina, en particular la referida a la gestió de l’aplicació des de la
plataforma i la interfície gràfica, serà desenvolupada per un informàtic de RDmes. Per aquest
motiu durant el transcurs d’aquest escrit l’atenció se centrarà sobretot en la part referida al
mètode de càlcul i, durant l’explicació de l’aplicació informàtica, també en la generació dels gràfics

Pág. 10

Memoria

i els informes, deixant tot allò que té a veure explícitament amb la gestió des de la plataforma i la
interfície gràfica en un segon lloc.
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4. La tecnologia del fred
4.1. Introducció
Des de l’antiguitat l’home ha conservat els aliments gràcies a l’ajuda del fred. Ja a la Roma antiga
es guardava gel en grutes i coves per poder conservar el menjar durant els mesos càlids. L’any
1862 Ferdinand Carré, a l’Exposició Universal de Londres, va presentar una màquina capaç
d’extreure regularment blocs de gel. El van seguir molts altres, entre ells Charles Tellier, que l’any
1876 va salpar del port de Rouen a bord de l’embarcació Frigorifique. Condicionat i transformat,
gràcies a les seves cambres frigorífiques el buc va arribar al cap de cent-vuit dies a Buenos Aires
amb una càrrega de carn en perfecte estat.

Durant el segle XX la tecnologia del fred ha anat evolucionant i s’ha introduït entre molts altres,
en àmbits com la indústria alimentària, la metal·lúrgia, la indústria mecànica, la indústria química,
en l’enginyeria civil i en la medicina.

En la indústria alimentària, la congelació dels aliments en túnels de congelació i la seva
conservació en cambres frigorífiques ha estat fonamental pel seu desenvolupament. Encara que
les fruites enllaunades, el peix fumat, la carn salada, les verdures seques o les confitures siguin
aliments excel·lents i saborosos, es diferencien molt del gènere fresc, mentre que els aliments
conservats mitjançant el fred o la congelació poden mantenir-se durant mesos sense alterar les
seves propietats. La conservació en fred és l’única capaç d’aconseguir que el gust natural, la olor i
l’aspecte d’aquest producte siguin pràcticament iguals que els del producte fresc. Gràcies als
mètodes actuals es pot influir adequadament en l’activitat enzimàtica i el transcurs dels processos
físico-químics que alteren els productes, limitant o anul·lant totalment l’activitat dels
microorganismes. Avui dia, els nostres mercats estan plens de productes que han viatjat milers de
quilòmetres des del seu lloc d’origen. Es pot congelar el peix, la carn, es pot mantenir la fruita i la
verdura fresca i podem gaudir d’aliments fora de la seva temporada gràcies als beneficis de la
indústria del fred.
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4.2. Principis bàsics
Per comprendre el principi bàsic de la producció de fred cal analitzar el cicle termodinàmic que
realitza el fluid frigorigen. Aquest cicle permet que el fluid absorbeixi o cedeixi calor i per tant, en
el si d’un circuit frigorífic, sigui capaç de produir fred en condicions industrials. A la pràctica
s’utilitzen diversos tipus de fluids en funció de les característiques de cada instal·lació. De forma
general es poden classificar en [1]:

•

Derivats Halogenats

•

Mescles zeotròpiques

•

Mescles azeotròpiques

•

Hidrocarburs saturats

•

Hidrocarburs insaturats

•

Compostos orgànics no alquílics

•

Compostos inorgànics

Gràcies al procés de condensació i evaporació del fluid es produeixen els intercanvis tèrmics que
permeten absorbir calor de la cambra frigorífica gràcies a l’evaporador i cedir-la a l’aire exterior
mitjançant un condensador. Els components fonamentals encarregats de generar els canvis
termodinàmics en el fluid són:

1. Compressor
2. Condensador
3. Vàlvula d’expansió
4. Evaporador

Figura 4.1. Esquema del cicle termodinàmic
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Compressor
El compressor aspira els vapors freds que provenen de l’evaporador i els descarrega comprimits i
rescalfats. La compressió té com a efecte una elevació de la temperatura del fluid descarregat. El
valor del treball que ha patit aquest és igual a la diferència d’entalpies entre el seu estat a
l’entrada i la sortida del compressor. En el cicle termodinàmic de la Figura 4.1 aquest procés
correspon als punts 1-2.

Condensador
Un cop en el condensador, després de refredar-se fins la temperatura de saturació, el vapor
comprimit condensa. D’aquesta manera el fluid evacua a l’ambient la calor absorbida a
l’evaporador. Aquest procés correspon als punts 3-4 de la Figura 4.1. El calor cedit a l’ambient pel
condensador correspon a la diferència entàlpica del fluid entre els punts 3-4. El punt 2-3
correspon a les pèrdues de càrrega i temperatura que pateix el fluid en el tram de conductes
entre el compressor i el condensador.

Vàlvula d’expansió
Un cop cedida la calor i en estat líquid, en el seu pas per l’orifici calibrat de la vàlvula d’expansió, el
fluid pateix una caiguda de pressió. Aquesta disminució de pressió provoca una evaporació parcial
del fluid i un refredament fins la temperatura d’evaporació del líquid restant. Aquest procés,
idealment isentàlpic, està descrit a la Figura 4.1 en els punts 4-5.

Evaporador
La mescla líquid-vapor expansionada, s’evapora totalment per ebullició a l’evaporador. Gràcies a
aquesta evaporació, el fluid absorbeix calor de l’aire present en la cambra de refrigeració. La
quantitat de calor absorbida es correspon a la diferència d’entalpies del fluid entre els punts 5-6
de la Figura 4.1, és a dir, entre l’entrada i la sortida de l’evaporador. El tram 6-1 correspon al camí
que segueix el fluid ara en forma de vapor des de l’evaporador fins al compressor.
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A la pràctica el procés és una mica més complicat. Tot i que el principi bàsic és el que s’acaba
d’explicar, per tal de millorar el rendiment del procés existeixen diferents sistemes que redueixen
el consum energètic del compressor i permeten millors prestacions: comprimir en vàries etapes,
injeccions parcials, economitzadors, injecció total... A més, per al correcte funcionament dels
elements són necessaris aparells com separadors d’oli, filtres deshidratadors, filtres de líquid,
purgadors i altres instruments que permeten allargar la vida dels elements del circuit i obtenir les
màximes prestacions.

Queda fora de l’abast d’aquest projecte l’anàlisi en profunditat de les diferents tecnologies i els
sistemes auxiliars. Tanmateix s’ha cregut convenient explicar els principis bàsics de la generació de
fred i els principals elements presents en el tipus d’instal·lacions amb les què es tractarà. Queda a
la voluntat de lector profunditzar en el funcionament detallat dels cicles moderns de refrigeració.

4.3. Cambres frigorífiques

En la indústria alimentaria, el control de les condicions de temperatura, humitat i composició
gasosa són determinants a l’hora de tractar amb productes peribles. Per aquest motiu la indústria
frigorífica ha aconseguit un gran desenvolupament i aplicació en la indústria agroalimentària.

Les condicions pels dipòsits refrigerats d’aliments depenen de les característiques específiques de
cada producte. És d’especial importància controlar no només la temperatura del recinte sinó
també la humitat relativa i la velocitat del ventilador. Els desperfectes en els aliments dipositats
en cambres de refrigeració solen ser motivats per l’acció de microflora com Pseudomonas,
Flavobacterium i Achromobacterium i per l’acció de fongs com Monilia, Penicillium, Thammidium i
Cladosporium. Les condicions a les que se sotmeten els aliments permeten aturar l’activitat
biològica d’aquests organismes i evitar la seva proliferació. En les cambres frigorífiques pot
conservar-se l’aliment tant en temperatures positives com negatives, però no s’ha de produir el
canvi de fase en el seu interior. Pel procés de congelació dels productes és necessari un túnel de
congelació. Posteriorment al canvi de fase, el producte ja pot emmagatzemar-se en una cambra
frigorífica de temperatures negatives. L’existència dels dos tipus de cambra, una per conservar i
una altra per congelar és degut a que la potència frigorífica necessària per congelar el producte és
molt elevada. Per això es dimensionen i es dissenyen les cambres específicament per a conservar
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o per a congelar, en cas contrari ens trobaríem amb cambres frigorífiques de conservació,
sobredimensionades per a poder congelar, que no serien econòmicament rendibles.

En aquest apartat es descriuran de forma general els diferents elements constituents de les
cambres frigorífiques. S’ha exclòs el cicle frigorífic, instal·lació fonamental en qualsevol cambra de
conservació, doncs s’ha explicat el seu funcionament bàsic a l’apartat anterior.

4.3.1. Construcció
Existeixen dos tipus bàsics de construcció. Per una part existeixen construccions frigorífiques
realitzades en obra o blocs de formigó prefabricat, les quals requereixen la instal·lació d’una capa
de material aïllant per impedir el flux de calor. A més és necessària la instal·lació d’una barrera
antivapor, la funció de la qual s’explicarà una mica més endavant.

L’altre tipus de construcció possible es basa en els panells prefabricats formats per una capa
interior d’aïllament recoberta d’una capa externa estructural i de protecció. Aquests constitueixen
el sistema generalment més utilitzat, sobretot en instal·lacions de certa envergadura. Gràcies a
que el seu preu ha baixat els darrers anys, constitueixen una solució molt competitiva. Són de fàcil
instal·lació, gran rapidesa de muntatge i fàcil manteniment.

Figura 4.2. Panell aïllant amb interior d’espuma rígida de poliuretà i exterior d’acer

Sigui quina sigui la solució per la que un es decideixi, tant les parets com el sostre necessiten una
estructura capaç de resistir les sol·licitacions a les que es veu sotmesa la cambra. Aquesta
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estructura pot ser tant de formigó, com metàl·lica o mixta. Cal dir que l’estructura més utilitzada
és la metàl·lica per la seva facilitat de construcció, rapidesa en el muntatge i versatilitat. Aquesta
estructura pot ser exterior o interior. En el cas de les estructures exteriors la superfície i el volum a
aïllar són menors, però en canvi l’estructura es veu sotmesa a majors variacions de temperatura i
la cambra pot estar sotmesa a ponts tèrmics, és a dir, que es pot generar un flux de calor des de
l’exterior fins la cambra a través dels elements metàl·lics.

L’estructura interna té l’inconvenient de que s’han de refredar majors volums, però permet evitar
les variacions de temperatura en l’estructura i serveix de suport a elements com canonades o
condensadors, sense crear ponts tèrmics.

Figura 4.3. Imatge d’una estructura exterior (a l’esquerra) i d’una estructura interior (a la dreta) [5]

4.3.2. Aïllament

L’objectiu de l’aïllament és impedir el flux de calor a través de les parets. Els materials més
utilitzats són la fibra de vidre, el poliestirè expandit, el poliestirè extrudit i sobretot, l’espuma de
poliuretà. Les canonades poden aïllar-se amb espuma elastòmera. Per les cambres de
temperatura positiva sol utilitzar-se només una capa d’aïllament, entre 0 i -20°C dues capes i per
temperatures inferiors a -20°C tres capes. En el cas d’utilitzar panell, que solen ser d’espuma de
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poliuretà, l’aïllament està recobert per dues xapes de 0,6 mm d’acer galvanitzat o lacat. En canvi,
en el cas de parets d’obra o formigó prefabricat, cal revestir les parets interiors amb xapes d’acer
galvanitzat o lacat, material plàstic o fibra de vidre amb resines de polièster per tal de no deixar
l’aïllament al descobert. Respecte el sostre, si no està fet de panells i no ha de suportar càrregues,
sol construir-se de materials lleugers i aïllar-se de forma anàloga a les parets.

Una mesura per protegir les parets, independentment de com estiguin construïdes, és aixecar un
petit mur de formigó per tot el perímetre interior de la cambra exceptuant la porta. Aquest
s’encarrega de protegir tant el revestiment interior com l’aïllament dels possibles cops que puguin
patir dels toros mecànics. A la Taula 4.1 es mostren com a exemple uns valors representatius de la
conductivitat tèrmica d’alguns aïllants. Els valors són merament orientatius doncs la conductivitat
exacta de cada aïllant ve donada per la seva densitat, gruix, etc.

Materials aïllants

Conductivity W/(m·K)

Escuma de poliuretà

0.026

Poliestirè expandit extruït

0.028

Poliestirè expandit, perles emmotllades

0.035

Poliisocianurat

0.024

Escuma fenòlica

0.019

Fibra de vidre

0.035

Fibra mineral

0.036
Taula 4.1 Conductivitats tèrmiques d’alguns aïllants

Figura 4.4. Estructura en planta d’una cambra frigorífica amb un mur de protecció [5]
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4.3.3. Barrera o pantalla antivapor

Amb rares excepcions, la majoria de materials tant de construcció com d’aïllament són més o
menys permeables al vapor d’aigua i, per un fenomen similar al de la transmissió de calor a través
d’una paret amb les cares sotmeses a temperatures diferents, es produeix una migració de vapor
d’aigua a través de les parets si aquestes estan sotmeses a una tensió de vapor d’aigua diferent. Si
la pressió parcial del vapor en un dels costats de la paret és superior al de l’altre, es produirà una
migració de vapor des de la pressió més elevada a la més baixa. Per tant, sempre que la
temperatura de l’aïllament sigui inferior a la temperatura de rosada es produirà una condensació.
Aquest fet pot comportar greus problemes, no només perquè la presència d’humitat a l’aïllament
pot augmentar la conductivitat tèrmica d’aquest, sinó perquè en punts localitzats on la
temperatura sigui negativa es produiran congelacions que poden trencar els tancaments.

Per evitar la penetració de la humitat tant a les parets, com al sostre i el terra, s’instal·len barreres
antivapor, és a dir, una capa de material amb una permeabilitat nul·la. Cal tenir en compte que
aquesta capa, degut a les importants diferències de temperatura entre exterior i interior, s’haurà
de situar a la cara calenta de la paret que tindrà una pressió de vapor superior. Si no hi hagués
barrera antivapor la humitat penetraria des d’aquesta cara fins a l’interior.

A continuació es mostra un petit exemple de la diferència de pressió parcial de vapor que es pot
trobar en circumstàncies normals d’operació:

Situació de la paret

Temperatura

Humitat relativa

Pressió de vapor

Exterior

25°C

40%

1,268 KPa

Interior

3°C

85%

0,644 KPa

Taula 4.2. Exemple de la pressió de vapor a l’interior i l’exterior de la cambra

L’exemple mostra per què la barrera antivapor es posa sempre a la cara externa de la paret, és a
dir, la cara calenta. Excepte en rares ocasions meteorològiques, la pressió de vapor serà sempre
superior a la cara externa.
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A continuació es mostra una taula amb els materials que se solen utilitzar com a barrera antivapor
[5]:

Material

Tipus de cambra

Tipus d’aïllament

Emulsió bituminosa en fred

-Cambres de refrigeració

-Poliuretà projectat in situ
-Plaques de poliuretà
-Plaques de poliestirè expandit
-Altres

Làmines asfàltiques amb o -Cambres de refrigeració
sense alumini

Ídem anterior

-Cambres de congelació
-Cambres de conservació de
congelats

Làmines de polietilè

Ídem anterior

Ídem anterior

Xapa metàl·lica

Ídem anterior

Generalment com a element
constructiu de panells

Taula 4.3. Materials que es poden utilitzar com a barrera antivapor

4.3.4. Terra
De la mateixa manera que les parets, el terra també necessita aïllament. Abans de col·locar-lo, es
necessita una capa de formigó pobre que ha de disposar d’un pendent general d’1 cm/m. Aquest
pendent pot arribar als 2 cm/m en cambres de despulles, de peix o de flors. Els panells aïllants
descansen sobre aquesta base sense cap fixament especial. De la mateixa manera que en les
parets, entre la capa de formigó i l’aïllament és necessària una barrera antivapor.

Per tal d’evitar les infiltracions d’aigua de neteja o provinent del desglaç, es pot estendre una
segona capa antivapor per sobre de l’aïllament. Aquesta pantalla s’haurà d’alçar verticalment al
llarg de les parets fins una altura entre 25 i 40 cm per tal d’evitar les infiltracions per la unió entre
terra i paret.
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Figura 4.5. Aïllament del terra i la paret [4]

Per repartir la càrrega s’estén una capa de formigó de grava sobre l’aïllament d’entre 6 i 8 cm. En
superfícies majors a 20 m² o que estan sotmeses a càrregues importants, el formigó ha d’estar
armat amb un enreixat metàl·lic. Finalment sobre aquesta capa es col·loca un paviment
antilliscant i resistent al rodatge dels toros mecànics i els cops.

En les cambres de temperatura negativa és necessari evitar la congelació del terra. Si no es prenen
les precaucions necessàries, tot i que el procés és lent, pot congelar-se el vapor condensat i
aixecar el terra esquerdant la barrera antivapor. Si això passa el vapor pot arribar a la capa de
formigó amb grava i aixecar el terra de la cambra en congelar-se.

Per protegir el terra de la congelació es poden fer servir dos sistemes diferents: el buit sanitari i
l’escalfament del terra

a) Buit sanitari

El buit sanitari consisteix en un conjunt de canalitzacions sota de l’estructura que s’ha
comentat anteriorment, que permet que circuli aire a temperatura ambient i d’aquesta
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manera evitar la congelació del terra. Per construir-lo primer cal una llosa de formigó
sobre la qual es disposen vàries files de totxos que formen els canals per on circula l’aire.
Sobre aquestes fileres s’estén una altra capa de formigó que forma la base per
l’estructura anteriorment indicada.

Figura 4.6. Estructura d’un terra amb buit sanitari [4]

Figura 4.7. Esquema del flux d’aire pel buit sanitari [4]

Si els canals del buit sanitari poden sortir a l’interior o a l’exterior de l’edifici, es pot
preveure un petit desnivell entre els orificis d’entrada i de sortida que

asseguri

la

circulació d’aire necessària per evacuar el flux tèrmic que travessa l’aïllament. Si no es
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pot assegurar la sortida a l’exterior d’aquests orificis, s’haurà de buscar el major desnivell
entre aquests dos punts. En determinats casos en que la circulació no sigui suficient
s’haurà de recórrer a la ventilació mecànica.

b) Escalfament del terra
Si la construcció del buit sanitari és impossible, es poden utilitzar resistències elèctriques
o circulació d’aigua glicolada calenta per evitar la congelació del terra. En general es
preveu una potència tèrmica d’entre 6 i 8 W/ m².

4.3.5. Vàlvules d’equilibrat de pressió
Alguns aspectes relacionats amb el funcionament de les cambres frigorífiques com la seva posada
en marxa, entrada de mercaderies importants o una introducció ràpida de gasos pot generar una
diferència de pressió entre l’interior i l’exterior de la cambra. Per evitar aquestes sobrepressions o
depressions s’instal·len vàlvules d’equilibrat de pressions que igualen automàticament la pressió
de l’interior i l’exterior del recinte. En cambres de temperatura negativa solen disposar d’un
sistema d’escalfament per evitar la formació de gel i facilitar el seu funcionament.

4.3.6. Portes
Les portes de les cambres frigorífiques, de la mateixa manera que les parets, han d’estar ben
aïllades i ser impermeables al vapor d’aigua i l’aire. Teòricament l’espessor d’aïllament de la porta
ha de ser igual que el de les parets, encara que això de vegades suposaria un gruix de la porta
massa elevat. Per aquest motiu, en general l’aïllament de la porta és lleugerament més petit que
el de les parets, acceptant-se que la pèrdua de calor a través d’aquesta sigui una mica major. Els
marcs de les portes solen ser de fusta i en les cambres de temperatura negativa les juntes entre
aquests darrers i la porta disposen de resistències elèctriques que impedeixen la formació de gel.
S’ha d’evitar la seva formació sobre les juntes ja que aquestes poden malmetre’s dificultant la
obertura de la porta i comprometent l’aïllament tèrmic.
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Les portes poden ser de diversos tipus:

•

Pivotants: s’abaten sobre un eix situat en el marc constituït per tres frontisses, solen ser
de petites dimensions i en general no permeten el pas de toros elevadors. Solen mesurar
entre 1,2-1,4 m d’ample i 2-2,2 m d’alçada. Sobretot s’utilitzen en la indústria càrnia.

•

Corredores: el seu ús està molt estès, corren paral·leles a la paret per una guia. Solen ser
de dimensions superiors a les pivotants amb una amplada de 1,8-2,2 m i una alçada de
2,8-3 m. Permeten una automatització fàcil de l’obertura i el tancament.

•

De guillotina i basculants: s’utilitzen amb poca freqüència, restringint-se la seva utilització
als molls de càrrega de productes congelats i refrigerats.

L’obertura automàtica de les portes és convenient quan la freqüència d’ús és elevada per
augmentar el rendiment dels operaris i reduir les pèrdues de fred.

Els reglaments de seguretat exigeixen que les portes de les cambres frigorífiques puguin obrir-se
des de l’interior i que s’instal·li un dispositiu d’alarma sonor en les cambres de baixa temperatura.

4.3.7. Sistemes per dificultar les infiltracions d’aire
Una de les fonts de pèrdua de fred en instal·lacions frigorífiques consisteix en les infiltracions
d’aire exterior. Cada cop que s’obren les portes s’origina un flux d’aire que provoca l’escalfament
de la cambra. Per evitar això hi ha diversos sistemes per impedir aquestes pèrdues. Entre aquests
sistemes hi ha:

•

Cortines d’aire: gràcies a un flux d’aire a alta velocitat permeten crear una barrera a la
porta que separa eficientment els dos espais.

•

Avantcambres: és una cambra a través de la qual s’accedeix a la cambra frigorífica. Aquest
espai està a baixa temperatura per la qual cosa s’evita que entri aire calent dins l’espai
refrigerat.

•

Cortines amb tires de plàstic: consisteixen en una cortina de plàstic a l’entrada feta de
tires. No és tan eficient com els anteriors sistemes, però permet combinar-se amb
aquests
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4.4. Túnels de congelació

La congelació és molt més complexa en aspectes tecnològics que la refrigeració. La conservació
mitjançant congelació s’aconsegueix aplicant temperatures inferiors a la zona tèrmica on són
possibles tant la proliferació de microorganismes com l’activitat de la majoria d’enzims tissulars.
Tot i que la capacitat de conservació d’un producte congelat sigui superior a la del producte
conservat per refrigeració, aquest procés pot fer perdre la qualitat d’algun tipus de productes. Per
això de vegades s’apliquen procediments especials per congelar-los:

-Deshidro-congelació: congelar el producte després de dessecar-lo parcialment.
-Congelo-dessecació: dessecar el producte en estat de congelació. També s’anomena liofilització o
sublimació-dessecació.

D’entre les diferents tecnologies, l’empresa per la qual es realitza aquest projecte vol centrar la
seva aplicació en els túnels o cambres de congelació per corrent d’aire. La seva senzillesa
constructiva, la seva universalitat d’ús i la possibilitat d’adaptar-se a un rang molt ample de
volums han estat les circumstàncies de la seva gran difusió. A més permeten congelar productes
alimentaris molt variats.

Els productes es poden introduir a la cambra mitjançant vagonetes que la recorren i surten amb el
producte congelat al final del recorregut, o bé es poden introduir i treure manualment quan ja
s’ha produït la congelació.

Les vagonetes poden consistir en una cinta transportadora que arrossega el producte amb o sense
embalatge, o poden basar-se en altres sistemes com per exemple ganxos que pengen d’uns rails
que van fent avançar el producte. Aquest darrer sistema sol utilitzar-se per congelar grans peces
de carn.

El procés de congelació s’accelera gràcies a corrents d’aire que es generen dins la cambra
mitjançant uns potents ventiladors. Una part important del consum elèctric d’aquest sistema és el
generat per aquests ventiladors, el funcionament dels quals és imprescindible per congelar el
producte en el temps desitjat.
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Alguns sistemes de vagonetes disposen el recorregut en espiral per tal d’optimitzar el volum del
túnel i maximitzar el flux d’aire sobre el producte.

Tant el cicle termodinàmic que fa el fluid refrigerant com els elements constructius segueixen els
mateixos principis que les cambres frigorífiques de conservació. En aquest cas la temperatura dels
evaporadors serà notablement més baixa i els elements d’aïllament i protecció contra el glaç
prendran més importància. En aquest tipus d’instal·lacions la potència dels equips serà molt més
elevada no només per assolir les baixes temperatures sinó també per reduir el temps de
congelació. Cal esmentar que aquestes cambres o túnels també es poden fer servir per refredar
ràpidament un producte encara que no s’arribi al punt de congelació.
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5. Càlcul de càrregues tèrmiques
5.1. Mètode de càlcul
Per a poder dimensionar els equips que constitueixen una instal·lació de refrigeració cal fer una
estimació de les càrregues tèrmiques a les que està sotmès el conjunt. Això permet conèixer sota
quines condicions han de treballar tant els evaporadors com els condensadors i els compressors.
Conèixer les característiques d’aquests últims és fonamental tant per preveure quina és la inversió
inicial que s’ha de fer quan es vol construir una nova instal·lació com per calcular els seus consums
elèctrics. Per a poder determinar com serà el cicle termodinàmic que realitzarà el refrigerant i per
tant quins equips es necessitaran en una instal·lació frigorífica tant de conservació com de
congelació, és fonamental conèixer la potència tèrmica que haurà d’evacuar el conjunt. Aquesta
potència tèrmica a evacuar per tal de mantenir estable la temperatura de la cambra és igual a
totes les aportacions de calor que rep el recinte.

L’aplicació informàtica que es desenvoluparà té com a objectiu el càlcul d’aquesta potència
tèrmica. Aquest càlcul es durà a terme gràcies al mètode de càlcul simplificat de les càrregues
tèrmiques. És un dels mètodes més estesos per a realitzar aquest càlcul, donada la seva simplicitat
i fiabilitat. La seva característica principal resideix en que és capaç de donar resultats molt fiables,
fent ús d’una baixa quantitat de dades i de caire relativament general. Aquesta darrera
característica és molt important donat que es pretén crear una eina àgil i còmode. La obtenció de
les dades per a realitzar els càlculs no ha de suposar un problema per als usuaris ni un impediment
a l’hora d’utilitzar l’aplicació i, per tant, han de poder ser fàcilment obtingudes per aquests. Encara
que certs paràmetres de la instal·lació o de les condicions d’explotació siguin desconeguts o
incerts a l’hora de fer els càlculs, cosa que es freqüent quan s’està en la fase de disseny d’una
instal·lació, amb l’ús d’aquesta metodologia s‘assegura la obtenció de les càrregues tèrmiques i
una bona precisió en els resultats.

Existeixen altres metodologies per a obtenir les càrregues tèrmiques d’una instal·lació. Entre elles
destaca el càlcul detallat de les càrregues tèrmiques que proposa l’ASHRAE (American Society of
Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) [2]. Aquesta associació, fundada l’any
1894, està enfocada en sistemes d’eficiència energètica, sostenibilitat, qualitat de l’aire interior i
refrigeració tant en l’àmbit domèstic com en la indústria. En el seu manual de refrigeració
desenvolupa un mètode per al càlcul detallat de les càrregues tèrmiques en instal·lacions de
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refrigeració. Es basa en el càlcul detallat de cada una de les fonts de calor i és capaç d’oferir uns
resultats d’una gran precisió. Estudia una a una totes les fonts de calor, analitzant de forma
detallada tant la instal·lació com els equips que hi treballen. Tot i que és un mètode molt fiable,
que gaudeix de molt reconeixement i que aporta resultats molt precisos, té el gran inconvenient
que demana uns coneixements molt acurats de la instal·lació. La precisió que és capaç de donar
només és possible si es coneixen amb exactitud tots els paràmetres que tenen a veure amb la
cambra i l’explotació d’aquesta. Per al càlcul d’algunes fonts necessita dades tan concretes que fa
molt difícil la seva correcta utilització si no es disposa d’elles. Tot i que és un bon mètode, si
s’utilitzés aquesta metodologia, en masses ocasions els usuaris haurien de fer estimacions
d’algunes de les dades i , conseqüentment, es perdria tant la precisió pròpia d’aquest mètode
com l’agilitat i la comoditat que es busca a l’hora d’interactuar amb l’usuari.

Les característiques pròpies de cada mètode els fan útils per a situacions diferents. Tot i que
també s’utilitza en grans instal·lacions, el mètode del càlcul simplificat de les càrregues tèrmiques
és el més adequat per a petites i mitjanes instal·lacions. En aquestes, la variabilitat del seu ús i la
falta de coneixement de les condicions exactes de les futures condicions d’explotació fan
necessari l’ús d’un mètode còmode i àgil que permeti adaptar-se a la falta de coneixements
detallats de la instal·lació.

En certes instal·lacions on es disposi de maquinaria especial que genera grans quantitats de calor i
que necessiti d’un estudi detallat, o cambres que pateixin grans quantitats d’infiltració d’aire, el
mètode detallat de l’ASHRAE, tot i la seva complexitat, pot ser de gran utilitat.

A continuació es mostra una taula comparativa amb els dos mètodes que mostra, de forma
bastant general, les avantatges i inconvenients de cada un. Tot i els inconvenients que s’han
enunciat anteriorment sobre el mètode de l’ASHRAE i que el fan de difícil aplicació en el nostre
cas, la taula mostra que disposa d’una gran quantitat de punts forts.
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Càlcul detallat de les càrregues tèrmiques(ASHRAE)

Càlcul simplificat de les càrregues tèrmiques

Ofereixen gran precisió

Ofereixen una precisió moderada

Adaptables a una gran varietat d’instal·lacions

Els seus resultats són vàlids sempre que es
respectin les hipòtesis que garanteixen la
validesa de les aproximacions

Càlculs més complexos

Càlculs relativament senzills

Per a obtenir les dades es necessita un gran Les dades que utilitza són de caire general. No
coneixement de les condicions d’explotació de cal conèixer en profunditat les condicions
la instal·lació

d’explotació

L’experiència personal de l‘autor no influeix en Els diferents paràmetres així com alguns dels
el mètode de càlcul

càlculs poden variar en funció de l’experiència i
el criteri l’autor consultat

La fiabilitat del mètode es basa en la veracitat En tractar-se d’un mètode de càlcul simplificat,
de les dades utilitzades. Si aquestes no són el resultat final és una aproximació de la
correctes el mètode aporta una falsa sensació realitat. Una petita
de precisió

discrepància entre les

dades de disseny i les reals, no perjudica
generalment la utilitat dels resultats

Calcula les necessitats reals

Sol aportar resultats amb un cert grau de
sobredimensionament
Taula 5.1. Comparació de les dues estratègies de càlcul

Sigui quina sigui la metodologia seguida, totes tenen una estructura similar que ve donada per les
diferents fonts de calor que escalfen la cambra. Els mètodes consten d’una sèries de passos on, a
cada un d’ells, s’identifica una d’aquestes fonts i se’n calcula el valor.

Les diferents fonts que aporten calor a una cambra i que constitueixen cada un dels passos dels
diferents mètodes de càlcul s’expliquen a continuació.
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5.2. Fonts de calor
Encara que la calor pot entrar o generar-se a la instal·lació frigorífica per altres vies, les principals
fonts responsables de l’escalfament d’aquesta són les següents:

1. Calor transmesa a través dels paraments

Correspon a la calor que entra a la cambra frigorífica a través de les parets, el terra i el
sostre. Com que l’aire exterior està a temperatura ambient i la cambra està a
temperatures properes o inferiors a 0 °C, es genera un flux de calor des de la zona calenta
a la zona freda. L’aïllament de la cambra limita aquest flux de calor. No només és
important conèixer la diferència de temperatures, un altre fenomen que incrementa
aquest procés és l’efecte la radiació solar, que pot tenir-se en compte a l’hora de fer els
càlculs.

2. Calor aportada pel producte

El producte que entra a la cambra sol estar a temperatura ambient, per la qual cosa el
sistema frigorífic ha d'extreure la calor necessària per a rebaixar-la fins la temperatura de
la cambra. A més, cal tenir en compte que el producte sol anar empaquetat en palets,
safates o algun altre tipus d’embolcall, que també es refrigera.

Un fenomen que s’ha de tenir en compte quan es tracta amb productes com fruites o
verdura és la respiració. Aquesta, consisteix en un procés metabòlic en el que l’organisme
pren com a matèria prima els sucres, midons i àcids orgànics que conté, i els sotmet a una
degradació oxidativa en les que s’allibera CO2, aigua i energia. En el procés de maduració
també es desprenen gasos com l’etilè. Aquesta producció d’energia es manifesta en
forma de calor i, per tant, s’ha d’evacuar per mantenir la temperatura desitjada a la
cambra.

Aquest procés s’alenteix amb les baixes temperatures i s’atura completament quan el
producte es congela.
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3. Calor aportada per les infiltracions d’aire

Degut a que les portes de la cambra s’han d’obrir i tancar quan els operaris accedeixen al
seu interior per carregar o descarregar el producte, es produeixen infiltracions d’aire
exterior. Aquest és calent i per tant el sistema frigorífic ha de compensar aquesta
aportació de calor.

Donada la seva naturalesa, sol ser bastant difícil calcular-la amb precisió per la qual cosa
es tendeix a sobredimensionar-la.

4. Calor generada per fonts internes

Se sol incloure en aquest grup la calor generada per les persones que treballen dins la
cambra, pels llums, pels toros mecànics i per qualsevol tipus de motor especial que hi
hagi.

5. Calor relacionada amb l’equip
Generalment es correspon a la calor generada pel motor del ventilador quan hi ha
circulació forçada, i a altres fonts de calor com el sistema de desglaç dels serpentins de
refrigeració.

Com s’ha comentat, el càlcul simplificat sacrifica part de la precisió per a facilitar la obtenció de les
dades a l’usuari. Aqueta pèrdua de precisió es tradueix en un lleuger sobredimensionament
respecte les necessitats reals de la instal·lació. Per a tenir una idea de les diferències que poden
trobar-se aplicant un o altre mètode, a continuació s’ha realitzat un exemple on es calcula l’aire
d’infiltració. Aquesta font de calor és una de les que més difereix en funció del mètode que
s’utilitzi.
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Amb unes dades inicials de:
  35 °C




 2 °C

  70%




 85%

On:
 = temperatura de l’aire exterior, °C
  = temperatura de l’aire interior, °C
 = humitat relativa de l’aire exterior, %


 = humitat relativa de l’aire interior, %

S’obté:
  0,908 m /kga




 0,784 m /kga

  99770 J/kga




 11290 J/kga

On:
 = volum específic de l’aire exterior, m /kga


 = volum específic de l’aire interior, m



/kga

 = entalpia de l’aire exterior, J/kga
 = entalpia de l’aire interior, J/kga
La cambra té un volum de 700 m i el temps en el que s’ha de refredar l’aire, 12hores. L’àrea de la
porta són 6 m² i fa 3 m d’alçada.
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Càlcul detallat (ASHRAE)

Cas 1

Càlcul simplificat

Dades específiques

Potència (W)

Dades específiques

  7

992,7 W

*'(

2289 W

*'(

")

Potència (W)

 1,5

2743W

3

5485 W

Freqüència   12!
d’us baixa

"  15#$
%  48
& 0,85

Cas 2

  7

")

Freqüència   12!
d’ús alta

"  30#$
% 150
&  0,85
Taula 5.2. Exemple numèric

*S’ha suposat que hi ha un sistema de doble porta per evitar les infiltracions.

Es veu clarament com en l’exemple exposat la potència calculada amb el mètode simplificat és
més del doble que la obtinguda amb el càlcul de l’ASHRAE. Amb altres jocs de dades utilitzats, les
diferències es mantenen al voltant d’aquesta proporció. S’observa com el mètode simplificat està
clarament sobredimensionat. Tot i això cal dir que tant el càlcul de la calor a través de les parets
com el càlcul de la calor del producte es fan de la mateixa manera amb els dos mètodes. El càlcul
de la potència relacionada amb l’equip també és pràcticament idèntic. Per tant, les úniques
potències que difereixen i que estan clarament sobredimensionades són les corresponents a l’aire
d’infiltració i a les fonts internes. A més, no totes les fonts són de la mateixa magnitud, sent la
corresponent a la calor del producte, que es calcula de la mateixa manera en ambdós mètodes, la
més important de totes.
Tot això fa que a l’hora d’obtenir la potència final, els ordres de magnitud es redueixin i els càlculs
obtinguts amb un mètode o l’altre siguin bastant similars. En el pitjor dels casos, en instal·lacions
on la calor per l’aire d’infiltració sigui molt important, aquest sobredimensionament respecte el
càlcul de l’ASHRAE podria arribar a 1,5 cops i, per tant, si es cregués necessari s’hauria de recórrer
a un estudi més detallat d’aquesta font de calor. En general aquesta diferència serà molt més
petita.
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En l’exemple proporcionat també s’observa com, a la columna Dades específiques de la Taula 5.2, el
nombre de dades que demana el mètode de l’ASHRAE és molt superior a les que demana el càlcul
simplificat. Com s’ha comentat anteriorment el problema no només resideix en l’augment de les
dades necessàries sinó en la dificultat d’obtenir-les.
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6. Càlcul de càrregues tèrmiques
6.1. Introducció
L’objectiu d’aquest apartat és explicar detalladament els dos mètodes de càlcul que s’han
considerat. El mètode de l’ASHRAE serveix tant per a cambres de refrigeració com per a cambres
de congelació, doncs analitza independentment del tipus d’instal·lació que es tracti totes les fonts
de calor que poden trobar-se. En canvi, el mètode simplificat, en basar-se en paràmetres
experimentals que es compleixen sota certes hipòtesis, diferencia entre cambres de conservació i
cambres de congelació.

6.2. Càlcul detallat de les càrregues tèrmiques (ASHRAE)

6.2.1. Introducció
Si es desitja consultar aquest mètode de la seva font original, el lector pot trobar-lo fàcilment en
els manuals de refrigeració d’ASHRAE citats a la bibliografia [2]. Aquest mètode, donat que prové
d’una associació amb gran prestigi internacional, ha estat altament utilitzat i de fet, la majoria de
manuals i recomanacions sobre el càlcul de càrregues tèrmiques en cambres frigorífiques fan
referència a aquest mètode o s’inspiren en ell. Guies, manuals i procediments de càlcul de
companyies del sector de la refrigeració com Carrier, Copeland o Heatcraft prenen com a
referència tant el mètode com les taules i diagrames de l’ASHRAE. Fins i tot, buscant bibliografia
per a la realització d’aquest projecte s’ha trobat un manual de disseny de cambres frigorífiques
tant terrestres com per a vaixells de les Forces Armades d’Estats Units que pren com a única
referència el mètode exposat en els manuals de l’ASHRAE.

6.2.2. Mètode de càlcul

1. Calor a través de les parets, sostre i terra

El calor sensible que passa a través de les parets, sostre i terra és:
*  + , - , ./

(Eq. 6.2.1)
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On:
* = calor guanyat, W
- = àrea exterior, m²
./ = diferència de temperatura entre l’aire exterior i l’aire refrigerat, °C
El coeficient de transferència global + de les parets, terra i sostre es pot definir com:

+

0

(Eq. 6.2.2)

0 4 0
3 3
12 5 16

On:
+ = coeficient de transferència global, W/(m²·K)
4 = gruix de la paret, terra o sostre, m
5 = conductivitat tèrmica del material que constitueix la paret, terra o sostre, W/(m·K)
12 = coeficient de convecció interior, W/(m²·K)
16 = coeficient de convecció exterior, W/( m²·K)
Es fa servir normalment un valor de 9,3 W/(m²·K) per 12 i 16 per aire quiet. Si la superfície
exterior està exposada a un aire de 24 Km/h aquest valor incrementa fins a 34 W/(m²·K).
Tot i aquesta variació, amb conductivitats tèrmiques 5 baixes el factor
tant

0

12

com

0

16

4

5

és tan gran que

poden negligir-se. Normalment les parets estan fetes de més d’un

material, per la qual cosa si es negligeix també la resistència tèrmica aportada pels factors
comentats anteriorment, queda:

+  40

0

4
4
3 73 8
50 57 58

(Eq. 6.2.3)
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En la majoria de casos la diferència de temperatures ./ es pot ajustar per compensar
l’efecte de la radiació solar sobre parets i sostre. Això es fa afegint els °C que es mostren a
la taula següent a la diferència de temperatura normal:

Tipus de superfícies

Paret est °C

Paret sud °C

Paret oest °C

Sostre pla

Superfícies fosques

5

3

5

11

4

3

4

9

3

2

3

5

-Sostres de pissarra
-Sostres quitranats
(asfaltats)
-Pintura negre

Superfícies de color mig
-Fusta sense pintar
-Maó
-Teules vermelles
-Ciment fosc
-Pintura vermella, verda
o gris
Superfícies fosques
-Pedra blanca
-Ciment clar
-Pintura blanca

Taula 6.1 Valors per compensar l’efecte de la radiació solar

La calor latent introduïda a la cambra deguda a la humitat que passa a través de les
parets, terra i sostre és negligible en les instal·lacions actuals.

2. Calor aportada pel producte

La càrrega tèrmica que els productes aporten a la cambra són:
-La calor que se’ls ha d’extreure per baixar la seva temperatura fins la de la cambra.
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-La calor generada pels productes emmagatzemats, sobretot fruites i verdures, per la
denominada calor de respiració.

A continuació s’han considerat tots els casos possibles per rebaixar temperatura al
producte. Cal esmentar que

els processos que realitzen un canvi de fase es

correspondran únicament a cambres o túnels de congelació:

1- Calor extreta des de la temperatura del producte fins una temperatura per sobre de
la de congelació:
90  : , ;0 , <=0 > =7 ?

(Eq. 6.2.4)

2- Calor extreta des de la temperatura inicial del producte fins la temperatura de
congelació:
97  : , ;0 , <=0 > =@ ?

(Eq. 6.2.5)

3- Calor extreta per congelar el producte:
98  : , 12@

(Eq. 6.2.6)

4- Calor extreta des del punt de congelació fins una temperatura per sota d’aquest punt:
9A  : , ;7 , <=@ > =8 ?

(Eq. 6.2.7)

On:
90 , 97 , 98 , 9A = calor extret, KJ
: = massa de producte, Kg
;0 = calor específica del producte per sobre del punt de congelació, kJ/(kg·K)
=0 = temperatura inicial del producte per sobre del punt de congelació, °C
=7 = temperatura del producte per sobre del punt de congelació, °C
=@ = temperatura de congelació del producte, °C
12@ = calor latent de fusió del producte, kJ/kg
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;7 = calor específica del producte per sota del punt de congelació, kJ/(kg·K)
=8 = temperatura final del producte per sota del punt de congelació, °C
La potència frigorífica que serà necessària ve donada pel temps en el que caldrà extreure
aquesta calor:

*

97 398 39A
8BCC,D

(Eq. 6.2.8)

On:
* = potència frigorífica mitja, kW
D = temps assignat per refredar el producte, hores
L’equació (Eq. 6.2.8) és vàlida per a entrades uniformes de producte. La càrrega de
refrigeració creada per entrades de producte no uniformes pot incrementar el seu valor
durant curts períodes de temps.

Les fruites fresques i els vegetals respiren i alliberen calor durant el seu
emmagatzematge. Aquesta calor produïda per respiració varia en funció del producte i la
seva temperatura; quan més fred és el producte, menys calor de respiració es produeix.
El capítol de l’ASHRAE que s’està fent servir tan sols cita aquestes frases sobre la calor de
respiració, sense donar cap fórmula. Per ser fidels al text original, tampoc en donarem
cap. Tot i això, en el proper mètode que es detallarà en el següent apartat sí que es
presentaran aquestes fórmules.

Amb la calor que s‘ha d’extreure dels palets i els embolcalls del producte passa el mateix.
En el capítol citat no es dóna cap fórmula, però es menciona que quan els palets, caixes o
altres tipus de materials d’empaquetar representen una fracció important del total de la
massa a refrigerar, la seva calor també s’ha de tenir en compte.
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3. Càrregues internes

a) Equipament elèctric

Tota l’energia elèctrica dissipada en l’espai refrigerat (de llums, motors, escalfadors, i altre
equipament) s’ha de tenir en compte en la càrrega interna. La calor equivalent de
diversos motors elèctrics es mostren a continuació [2]:

Taula 6.2 Calor aportat per diferents tipus de motor elèctric
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b) Toros mecànics elevadors

En certes instal·lacions aquestes màquines poden ser una font important de calor. Tot i
que poden haver diversos toros al mateix temps dins l’espai refrigerat, no tots dissipen la
mateixa energia. Per exemple, la calor que dissipa el toro quan està pujant o baixant la
forquilla és diferent de la que genera mentre s'està movent.

c) Equip de processament

Equips de mòlta, mescla o fins i tot de cuina poden operar dins l’espai refrigerat en les
plantes de processament d’aliments. Altres fonts de calor poden incloure equips
d’empaquetatge, fosa de cola o retractiladores.

d) Persones

Les persones que treballen dins l’espai refrigerat generen calor que també ha de ser
extreta per l’equip frigorífic. Aquesta calor varia en funció de la temperatura de la
cambra, el tipus de treball que es realitza, la roba que es porta o la mida de la persona. La
calor que desprèn una persona es pot aproximar com:
*E  7F7 > B=

(Eq. 6.2.9)

On:
*E = calor que desprèn una persona, W
= = temperatura de l’aire refrigerat, °C
Quan una persona entra per primer cop en una cambra refrigerada introdueix la calor
superficial que duu. Si hi ha moltes persones que entren i surten de l’espai refrigerat cada
pocs minuts, sent conservadors, els valors obtinguts mitjançant l’equació (Eq. 6.2.9)
s’haurien de multiplicar per 1,25.
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e) Calor latent

La calor latent generada per les càrregues internes sol ser molt petita, per la qual cosa se
sol negligir. Ara bé, el component aportat per la calor latent ha de ser calculada quan
l’aigua estigui involucrada en el processament o la neteja.

4. Càrrega per l’aire d’infiltració

Els guanys de calor degut a la infiltració d’aire poden significar la meitat de la càrrega total
de refrigeració en instal·lacions com magatzems de distribució i aplicacions similars.

a) Infiltració per intercanvi d’aire

La infiltració d’aire és deguda generalment a la diferència de densitats entre l’aire
refrigerat i el no refrigerat.

Figura 6.1 Esquema representatiu de la infiltració d’aire a través d’una porta oberta
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El guany de calor degut a la infiltració a través d’una porta oberta és:
*=  * , G= , G@ , <0 > H?

(Eq. 6.2.10)

On:
*= = potència calorífica mitjana per 24h o algun altre període, kW
* = càrrega sensible i latent de refrigeració per flux totalment establert, kW
G= = factor de temps de porta oberta
G@ = factor de flux de porta
H = efectivitat dels dispositius protectors de porta
Gosney i Olama van desenvolupar la següent equació per flux completament establert:
J

*  C, 770 , - , <12 > 1I ? , JI , <0 > J 2 ?C,K , <L , M?C,K , N:
I

(Eq. 6.2.11)

On:
* = càrrega sensible i latent de refrigeració per flux totalment establert, W
- = àrea de la porta, m²
12 = entalpia de l’aire d’infiltració, kJ/kg
1I = entalpia de l’aire refrigerat, kJ/kg
J2 = densitat de l’aire d’infiltració, kg/m
JI = densitat de l’aire refrigerat, kg/m
L = constant de gravitació = 9,81 m/s²
M = alçada de la porta, m
N: = factor de densitat

N:  <

7

0
J
03< I ?8
J2

?0,K

(Eq. 6.2.12)

Per a un ús de la porta constant, irregular o cíclic pot calcular-se el factor de temps de
porta oberta com:

G= 

O,PE 3BC, P6
8BCC,PQ

(Eq. 6.2.13)
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On:
G= = proporció de temps que la porta roman oberta, factor de temps de porta oberta.
O = nombre de cops que s’obre la porta
PE = temps d’obertura de la porta, segons que roman la porta oberta cada cop que algú
hi passa, segons
P6 = temps que la porta simplement roman oberta, minuts
PQ = període de temps diari (o altre), hores
El factor de flux de porta G@ és el rati d’intercanvi d’aire respecte la situació de flux
totalment establert. Aquest darrer flux només es produeix en els casos d’una porta
oberta que dóna a una gran salo o a l’exterior, i en la que el flux no està impedit per cap
obstrucció. En aquestes condicions G@ és 1,0.
Com a exemple, s’ha trobat que per a diferències de 16K i en la situació d’una entrada i
sortida per minut a través de portes de ràpida obertura i tancament, aquest factor val 0,8.
Per a aquesta mateixa situació i diferències de 7K i 10K aquest valor és de 1,1.
Es recomana que per a portes d’obertura cíclica amb diferències de temperatura menors
a 11 °C s’utilitzi el valor 1,1 i per a diferències majors 0,8.

L’efectivitat dels dispositius protectors de porta, és a dir, que redueixen les infiltracions
d’aire quan aquesta s’obre, és 0,95 o superior per a portes noves de làmines, portes de
plegat ràpid i altres sistemes de tancament no hermètic. Tot i això, en funció del transit i
el manteniment de la porta aquest valor pot caure ràpidament fins a 0,8 en portes de
congeladors i a 0,85 en altres instal·lacions. En cambres que disposen d’avantcambra amb
portes de làmines o d’empenta aquest valor està entre 0,85 i 0,95 per a congeladors i
entre 0,90 i 0,95 per altres cambres. L’efectivitat de les cortines d’aire pot arribar fins a
0,7.

b) Infiltració per flux directe a través de les portes

Una diferència de pressió negativa en algun lloc de l’edifici degut a una aspiració
mecànica d’aire sense reompliment mecànic és una causa comuna d’infiltració d’aire
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calent. L’efecte és el mateix que si la porta estigués sotmesa a l’acció del vent i el guany
de calor pot ser important.
*=  R , - , <12 > 1I ? , JI , G=

(Eq. 6.2.14)

On:
*= = càrrega mitja de refrigeració, kW
R = velocitat mitja de l’aire, m/s
- = àrea de l’obertura per on s’escola l’aire, m²
12 = entalpia de l’aire d’infiltració, kJ/kg
1I = entalpia de l’aire refrigerat, kJ/kg
JI = densitat de l’aire refrigerat, kg/m
G= = proporció de temps que la porta roman oberta, factor de temps de porta oberta
Com a exemple, l’àrea que pot existir entre el camió i les portes en molls de càrrega pot
variar entre 0,03 m² i 0,1 m². Per avaluar la velocitat de l’aire cal conèixer les diferències
de pressió que causen aquest flux.

5. Càrrega relacionada amb l’equip

Els guanys de calor associats a l’operació de l’equip de refrigeració consisteixen
essencialment en:

-Calor del motor del ventilador quan s’usa circulació forçada d’aire
-Calor aportada quan el control d’humitat és part de la refrigeració
-Calor del sistema de desglaç quan els serpentins de refrigeració operen a temperatures
inferiors a 0°C i necessiten que se’ls desglaci periòdicament

La calor deguda a l’equipament és petita a temperatures majors a -1 °C, aproximadament
el 5% de la potència total de refrigeració. A temperatures inferiors aquesta calor
augmenta, representant a -30 °C un 15% de la potència total.
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6. Factor de seguretat

Generalment la càrrega calculada s’augmenta en un 10% per les possibles discrepàncies
entre els criteris de disseny i les condicions reals d’explotació. Aquest criteri s’aplica a les
quatre primeres fonts de calor.

Per la porció que correspon al sistema de desglaç en congeladors que utilitzen serpentins
de refrigeració de superfície seca, aquest factor s’ha d’aplicar específicament. Tot i això,
hi ha poques dades disponibles per a predir la calor del descongelat dels serpentins. Per
aquest motiu s’hauria d’utilitzar l’experiència obtinguda en instal·lacions similars per a
decidir aquest valor.

6.2.3. Càrrega total de refrigeració

-

Càlcul del pic de càrrega

En aquest càlcul se sumen les potències necessàries per compensar totes les fonts de
calor a la vegada. La diversitat de càrrega no es considera. Se selecciona l’equip
dimensionant-lo com si les càrregues màximes tinguessin lloc alhora per assegurar-se que
la temperatura de disseny mai se superarà.

-

Càlcul hora a hora

Quan les dades de les càrregues de disseny estiguin molt ben definides en termes de
magnitud i temps, es pot fer un càlcul hora a hora. Aquest mètode proporciona una
potència frigorífica menor que la del càlcul de pic, però aquesta potència pot resultar
insuficient per compensar càrregues quan la instal·lació opera en condicions fora de
disseny.
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6.3. Mètode de càlcul simplificat
Aquest mètode s’ha elaborat en la seva major part a partir de la informació obtinguda de vàries
fonts [4] [5] [6]. Entre aquestes, existeixen petites variacions tant en les fórmules com en el valor
d’alguns paràmetres. Aquestes petites variacions en general són degudes a la necessitat de cada
mètode de disposar de més o menys dades. Per obtenir un mètode el més diferenciat possibles de
l’ASHRAE, s’ha intentat utilitzar aquells càlculs de les fonts consultades que més es diferencien del
que s’ha vist a l’apartat anterior. Sobretot s’ha intentat que cada una de les fonts de calor pugui
ser obtinguda amb el mínim nombre de dades necessari, això sí, perdent el mínim de precisió
possible i sense recórrer a generalitzacions o analogies genèriques amb altres instal·lacions. A
continuació s’exposen dos mètodes, el primer per a cambres de conservació i el segon per a
cambres de congelació.

6.3.1. Cambres frigorífiques

1. Calor a través de les parets, sostre i terra

Aquesta font de calor es calcula en totes les fonts consultades de la mateixa forma que a
l’ASHRAE. Aquest procediment està explicat a l’apartat 6.2.2.
Com a afegit, s’han trobat recomanacions sobre el càlcul de la superfície de transmissió
de calor a través de les parets. Degut a la seva geometria l’àrea de la paret exterior
sempre és major que la interior i en cambres petites amb parets gruixudes aquesta
diferència és major. Per ser rigorós, aquesta superfície pot calcular-se amb la mitja
geomètrica de les dues superfícies.

-:  S-2 , -T

(Eq. 6.3.1)

On:
-: = àrea mitjana, m²
-2 = àrea interior, m²
-T = àrea exterior, m²
A més a l’hora de calcular la calor que entra a través del terra, també s’ha de tenir
precaució. Com s’ha comentat quan s’ha explicat l’estructura de les cambres frigorífiques,
el terra difereix de la resta de paraments en alguns aspectes. La temperatura del terra és
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diferent a la de l’ambient i aquest es construeix d’una manera especial degut als
problemes de la congelació del sòl. Per tant es diferencien dos casos:

a) Hi ha buit sanitari
En el cas que hi hagi buit sanitari el terra de la cambra està en contacte amb un aire que
circula intentant evitar la congelació del sòl. Aquest aire està a una temperatura
aproximada de:

/

/U:V 3 0K
7

(Eq. 6.3.2)

On:
/ = temperatura de l’aire que circula pel buit sanitari, °C
/U:V = temperatura de l’aire ambient, °C
b) No hi ha buit sanitari
En el cas de que no hi hagi buit sanitari, el terra de la cambra està en contacte amb el
terreny. Per calcular el balanç tèrmic només fa falta conèixer, a part de les
característiques de l’aïllant del terra, quina és la temperatura del subsòl. Si no es coneixen
les dades exactes se sol utilitzar una temperatura de 15°C. En el cas de que hi hagi algun
sistema per evitar la congelació del terra com la circulació d’aigua amb glicol calenta,
aquesta sol escalfar-se amb la calor despresa pels condensadors, per la qual cosa no
suposa una despesa extra d’energia.

2. Calor aportada pel producte

La calor aportada pel producte sempre es calcula de la mateixa manera, doncs
generalment és la principal font de calor i s’ha d’obtenir un valor el més precís possible,
sense cap tipus d’aproximació. Per consultar les fórmules cal veure l’apartat 6.2.2. .

Pel que fa a la calor de respiració, que el mètode de l’ASHRAE no especifica com calcular,
aquí es donaran unes indicacions. La calor de respiració només es produeix en un cert
tipus de productes, sobretot fruites i verdures. A més, només es produeix per sobre del
punt de congelació del producte i com s’ha comentat disminueix amb la temperatura. Per
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això, en cambres frigorífiques que conserven fruita o verdura per sobre del seu punt de
congelació es distingeix el producte que s’introdueix del producte emmagatzemat. Cada
un d’ells disposa d’un calor de respiració diferent doncs, durant unes hores, estaran a
temperatures diferents.
*0  :0 , WI

(Eq. 6.3.3)

*7  :7 , WI ′

(Eq. 6.3.4)

On:
*0 = calor despresa pel producte introduït deguda a la calor de respiració, kJ
*7 = calor despresa pel producte refrigerat deguda a la calor de respiració, kJ
:0 = massa de producte introduït a la cambra, kg
:7 = massa de producte refrigerat a la cambra, kg
WI = calor de respiració del producte a la temperatura a la qual s’introdueix, W/kg
WI ′= calor de respiració del producte a la temperatura de la cambra de refrigeració, W/kg
A més cal tenir en compte la massa dels embolcalls o palets, que també s’han de dur a la
temperatura de la cambra. Per això s’ha trobat que en general la massa de palets no
representa més d’un 5% de la massa del producte. Com a calor específic en el cas de
tractar-se de palets, entre fusta i plàstics es pot considerar una calor específica mitjana de
2000 J/kg. Per tant, queda:
9  C, CK , :EI6Q , 7CCC , </T > /2 ?

(Eq. 6.3.5)

On:
9 = calor del material d’embalatge (en general palets) que s’ha d’evacuar, kJ
:EI6Q = massa de producte introduït a la cambra, kg
/T = temperatura exterior, °C
/2 = temperatura interior, °C
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3. Càrrega per l’aire d’infiltració

La càrrega per l’aire d’infiltració es calcula a partir de les renovacions d’aire que s’estima
que es produeixen a la cambra degut a les condicions d’explotació. El càlcul és el següent:
R

*  Y , , <1T > 12 ?
Z

On:
* = càrrega tèrmica deguda a la infiltració d’aire, kJ
Y = nombre de renovacions d’aire diàries
R = volum de la cambra, m
Z = volum específic de l’aire refrigerat, m /kg
1T = entalpia de l’aire exterior, kJ/kg
12 = entalpia de l’aire interior, kJ/kg

(Eq. 6.3.6)
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Per obtenir la potència necessària s’ha de dividir la calor entre 24 hores o el període que
es consideri (el temps diari que el sistema frigorífic estigui en funcionament). El nombre
de renovacions diàries de l’aire de la cambra pot aproximar-se gràcies a la taula següent
[5]:

Volum de Temperatura Temperatura

Volum de Temperatura

Temperatura

la cambra de la cambra

de la cambra

la cambra de la cambra

de la cambra

(m )

T>0 °C

T<0 °C

(m )

T>0 °C

T<0 °C

5

47

36

200

6

4,5

7

39

30

300

5

3,7

10

32

24

400

4,1

3,2

15

26

20

500

3,6

2,8

20

22

17

700

3

2,3

25

19

15

1000

2,5

1,9

30

17

13

1200

2,2

1,7

40

15

11

1500

2

1,5

50

13

10

2000

1,7

1,3

60

12

9

3000

1,4

1,1

80

10

8

4000

1,2

1,1

100

9

7

5000

1,1

1

125

8

6

10000

0,95

0,8

150

7

5,5

15000

0,90

0,8

Taula 6.3 Nombre de renovacions diàries

Per freqüències d’ús molt elevades s’han de multiplicar aquests valors per 2, per llargs
períodes sense pertorbacions o sistemes amb doble porta (amb avantcambra) s’han de
multiplicar per 0,5.
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4. Càrregues per fonts internes

Si es coneixen tant les persones que entren com les característiques de la il·luminació i la
presència d’algun tipus de motor, es pot procedir fent servir el càlcul que preveu el
mètode de l’ASHRAE. En el cas que aquestes dades siguin desconegudes, es pot calcular la
càrrega de servei com:
*  C, CK , <*EUIT=[ \ *EI6Q];=T ?

(Eq. 6.3.7)

On:
* = càrrega per fonts internes, kW
*EUIT=[ = càrrega tèrmica deguda a la calor que flueix a través de parets,terra i sostre, kW
*EI6Q];=T = càrrega tèrmica deguda a la calor del producte, kW
5. Càrrega relacionada amb l’equip

En general aquesta càrrega s’associa principalment a la calor dissipada pel motor del
ventilador i correspon a un 5%-15% de la potència calculada als quatre punts anteriors, en
funció de la temperatura de la instal·lació.

6. Factor de seguretat

Se sol aplicar un factor de seguretat del 10% respecte la potència total calculada.

Només fa falta una darrera correcció. Tot i que s’ha modelitzat la càrrega com si fos uniforme
al llarg del dia, i per tant el sistema frigorífic l’aniria extraient durant les 24 hores, a la realitat,
degut a que l’electricitat és més barata durant unes hores del dia, les empreses només
encenen el sistema frigorífic durant aquesta estona. Per tant, el sistema ha d’extreure la calor
que entra a la cambra durant 24 hores, en tan sols unes quantes hores. Això, òbviament, fa
necessari augmentar la potència del sistema considerablement.

*;6IITL2QU  *=6=U^ , 1

7A

;6:EI

(Eq. 6.3.8)
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On:
*=6=U^ = potència necessària per extreure en 24 hores la calor que entra diàriament a la
cambra, kW
*;6IITL2QU = potència necessària per extreure en les hores desitjades, la calor que entra
diàriament a la cambra, kW
1;6:EI = hores diàries en les que el sistema frigorífic ha d’extreure la calor, hores

6.3.2. Túnels de congelació
El càlcul per a cambres de congelació és molt semblant a l’anterior, però hi ha algunes petites
diferències.

1. Calor a través de les parets, sostre i terra

Aquest apartat és exactament igual que per a cambres frigorífiques

2. Calor aportada pel producte

Ara s’ha de tenir en compte que el producte es congela, per tant s’haurà de tenir en
compte la calor latent de solidificació. A més en aquest cas la calor de respiració és nul·la,
doncs aquest procés biològic queda completament aturat per sota del punt de congelació
del producte. També s’ha de tenir en compte que no només es congela el producte, sinó
que a més s’han de congelar els embalatges en cas de que n’hi hagi o el recipient que
conté el producte. Aquesta potència correspon aproximadament entre un 5% i un 10% de
la necessària per congelar el producte.

3. Càrrega per l’aire d’infiltració

Durant el procés de congelació es produeix una renovació de l’aire interior d’entre 2 i 3
cops el volum de la cambra.
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4. Càrregues relacionades amb l’equip

En aquest cas les càrregues de servei no es calculen doncs representen una fracció molt
petita de la càrrega total, que per qüestions pràctiques es negligeix. Les càrregues
relacionades amb l’equip, sobretot deguda als motors, correspon a entre el 10% i el 15%
de la potència destinada a congelar el producte.

Factor de seguretat

També s’aplica un factor de seguretat del 10%

A l’Annex A s’ha desenvolupat el mètode que s’aplicarà incloent els passos previs que mostren
com, a partir de les dades numèriques que es pretenen demanar a l’usuari, s’aniran fent els
càlculs que conduiran a la potència frigorífica final. Aquest desenvolupament serà la base
principal dels càlculs de l’aplicació informàtica.
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7. L’aplicació informàtica
7.1. Abast de la implementació informàtica

Donat que l’aplicació s’emmarca en la plataforma OmniluS, ha de complir certs aspectes que
caracteritzen la resta d’aplicacions que ja hi estan implementades. Les dades necessàries per a fer
els càlculs se li demanen a l’usuari en un formulari amb diversos camps. Quan s’obre una aplicació
nova poden guardar-se tots els canvis i les dades que s’introdueixen, per posteriorment poder-les
tornar a carregar. Així mateix, també poden carregar-se diversos exemples de mostra. En el
mateix formulari pot desplegar-se una ajuda que dóna informació a l’usuari sobre la naturalesa de
les dades que se li demanen. També hi ha una pestanya per accedir a una documentació especial
que fa referència als mètodes de càlcul que realitza cada aplicació.

Un cop introduïdes les dades es pot procedir al càlcul clicant una pestanya. Quan aquest s’ha
realitzat apareixen per pantalla els resultats del càlcul. En la majoria d’aplicacions, a més, poden
visualitzar-se i descarregar-se tant una sèrie de gràfics sobre els càlculs realitzats com un informe
tècnic amb les solucions que s’han trobat.

En l’aplicació que s’ha realitzat totes aquestes característiques hi estan presents, però només unes
quantes han estat implementades per la persona que realitza aquest projecte. Com s’ha comentat
en l’apartat que descriu l’abast d’aquest, s’ha implementat la part del software que s’encarrega
de fer els càlculs i la que s’encarrega de generar els gràfics i l’informe tècnic. La part corresponent
a la gestió de la plataforma, la interacció de l’usuari amb aquesta i sobretot la interfície gràfica ha
estat desenvolupada per part d’un informàtic de RDmes que s’encarrega de gestionar, crear i
ampliar els continguts de la plataforma.
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A continuació es mostra un esquema que pot ajudar a entendre quin ha estat l’abast del codi
implementat durant la realització d’aquest projecte:

Figura 7.1. Esquema de l’abast de la feina de programació (la part de la dreta
correspon a la feina realitzada en aquest projecte)

7.2. Programació
El llenguatge que s’ha fet servir en la major part del codi ha estat Python 2.6.2. S’ha fet servir
Python donat que la resta d’aplicacions d’OmniluS estan implementades en aquest llenguatge i en
aquesta versió. El fet que la majoria d’aplicacions tinguin una estructura similar, és a dir, donades
unes dades es procedeix a fer uns càlculs i a continuació una sèrie de gràfics i informes, ha permès
reutilitzar molt codi d’altres aplicacions, fet que ha ajudat a agilitzar el procés de programació i
alleugerir el programa. En tenir una estructura comuna i estar implementades en el mateix
llenguatge les diferents aplicacions fan ús d’unes llibreries pròpies on hi ha classes molt útils a
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l’hora de desenvolupar noves aplicacions. Per tant, programant en Python s’ha pogut mantenir
l’estructura genèrica de la resta de programes.

S’ha programat sobre un sistema operatiu OpenSuse 11.2 i amb l’ajuda de l’editor de textos Kate
(KDE Advanced Text Editor). OpenSuse és un sistema operatiu lliure i de codi obert basat en
LINUX. Donat que a dia d’avui ja és una mica antic, s’ha optat per un editor de textos senzill, Kate,
programat en C++ i que disposa d’eines útils com el ressaltat de sintaxis, cerca i substitució de text
amb l’ajuda d’expressions regulars, seguiment de codi i numeració de línies.

Figura 12. A l’esquerra OpenSuse 11.2, a la dreta Kate (KDE Advanced Text Editor).

7.2.1. Transmissió de dades
Un cop l’usuari omple el formulari amb les dades necessàries per fer els càlculs, la plataforma crea
un arxiu xml amb les dades del formulari i crida a l’aplicació corresponent. Xml, eXtensible
Markup Language, és un llenguatge que va ser desenvolupat com a eina per a emmagatzemar
dades en forma llegible i es proposa com a un estàndard per a l’intercanvi d’informació
estructurada entre diferents plataformes. Un cop se li passa l’arxiu xml a l’aplicació i s’executa,
aquesta llegeix les dades i fa les operacions corresponents. En funció del que se li ha demanat que
faci, l’aplicació torna una resposta o una altre. Si tan sols se li han demanat els càlculs, afegeix un
element a l’arxiu xml amb els resultats i el torna a la plataforma per a que aquesta els mostri a
l’usuari. Si en canvi s’ha demanat un informe tècnic, es crea un arxiu pdf que la plataforma s’haurà
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d’encarregar d’oferir a l’usuari. En el cas dels gràfics es procedeix de la mateixa manera, però
aquest cop es crea un arxiu en format jpg.

Per tant, entre la resta de la plataforma i l’aplicació es produeix un intercanvi d’informació gràcies
a l’ús d’arxius en format xml, que permeten comunicar a l’aplicació les dades que l’usuari
introdueix gràficament a la plataforma.

7.2.2. Càlcul
Un cop es rep l’arxiu xml i l’ordre de calcular, s’extreuen les dades d’aquest i es procedeix a fer els
càlculs. Obtinguda la solució, s’afegeix un element a l’arxiu xml amb els resultats, que la
plataforma serà capaç d’interpretar per tal de mostrar-los a l’usuari. A continuació es mostra com
a exemple un fragment de codi del mètode que fa els càlculs. La darrera funció, setOutputs() és la
que s’encarrega de modificar i escriure els resultats al xml. El codi està desglossat en diferents
seccions per tal de ser més entenedor.
Càlculs previs de volums específics i entalpies de l'aire.
vector=[temperaturaexterior,humitatexterior,temperaturainterior,humitatinterior]
i=0
while i<4:
temperatura=vector[i]+273.15
humitat=vector[(i+1)]
if (273.15<=temperatura) & (temperatura<=623.15):
pvapsaturat=math.pow(10.0,-3.0)*math.exp((5800.2206/temperatura)+1.3914993+(-4.8640239*math.pow(10.0,2.0)*temperatura)+(4.1764768*math.pow(10.0,-5.0)*math.pow(temperatura,2.0))+(1.4452093*math.pow(10.0,8.0)*math.pow(temperatura,3.0))+(6.5459673*math.log(temperatura)))
elif (173.15<=temperatura) & (temperatura<273.15):
pvapsaturat=math.pow(10.0,-3.0)*math.exp((5674.5359/temperatura)+6.3925247+(-9.677843*math.pow(10.0,3.0)*temperatura)+(6.2215701*math.pow(10.0,7.0)*math.pow(temperatura,2.0))+(2.0747825*math.pow(10.0,9.0)*math.pow(temperatura,3.0))+(-9.484024*math.pow(10.0,13.0)*math.pow(temperatura,4.0))+(4.1635019*math.log(temperatura)))
pvapor=pvapsaturat*humitat
w=(pvapor/(101.325-pvapor))*0.62198
v=(8.314*temperatura*(1+(w/0.62198)))/(101.325*28.9645)
temperatura=temperatura-273.15
h=1000*(1.006*temperatura+w*(2501+1.86*temperatura))
vector[i]=v
vector[(i+1)]=h
i=i+2
vext=vector[0]
iext=vector[1]
vint=vector[2]
iint=vector[3]
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Càlculs de les superfícies.
Sn=math.sqrt((N*H)*(H+gruixsostre)*(N+gruixe+gruixo))
So=math.sqrt((O*H)*(H+gruixsostre)*(O+gruixn+gruixs))
Ssostre=math.sqrt((N*O)*(N+gruixe+gruixo)*(O+gruixn+gruixs))
Sterra=Ssostre
Ss=Sn
Se=So

1. Calor a través de les parets, sostre i terra.
hconve=30.0
hconvi=10.0
vector1=[kn,gruixn,Sn,0.0,ks,gruixs,Ss,3.0,ke,gruixe,Se,4.0,ko,gruixo,So,4.0,ksostre
,gruixsostre, Ssostre,9.0]
vector2=[temperaturaadjacentn,adjacentn,temperaturaadjacents,adjacents,temperaturaad
jacente,adjacente,temperaturaadjacento,adjacento,temperaturaadjacentsostre,
adjacentsostre]
i=0
j=0
while (i<len(vector1)):
U=1/((1/hconve)+(vector1[i+1]/vector1[i])+(1/hconvi))
if (vector2[j+1]=='outdoors'):
vector1[i]=U*vector1[i+2]*(vector2[j]+vector1[i+3]-temperaturainterior)
else:
vector1[i]=U*vector1[i+2]*(vector2[j]-temperaturainterior)
i=i+4
j=j+2

qn=vector1[0]
qs=vector1[4]
qe=vector1[8]
qo=vector1[12]
qsostre=vector1[16]

Ut=1/((1/hconve)+(gruixterra/kterra)+(1/hconvi))
if (adjacentterra=='airDuctSystem'):
tempe=(temperaturaexterior+15.0)/2.0
elif (adjacentterra=='ground'):
tempe=15.0
elif (adjacentterra=='indoors'):
tempe=temperaturaadjacentterra
else:
print "FATAL: rdsnowflake missmatch value for adjacentterra:
",adjacentterra
sys.exit(0)
qterra=Ut*Sterra*(tempe-temperaturainterior)
qtrans=qn+qs+qe+qo+qsostre+qterra
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2. Calor del producte
volum=N*O*H
if (explotacio=='refrigeratedChamber'):
mtot=volum*(volumutil/100.0)*densitat
mrenov=(renovacio/100.0)*mtot
if (temperaturainterior>tcong):
qprod=(mrenov*cesp*(temperaturaentradatemperaturainterior))/(24.0*3600.0)
qrespiracio=mrenov*qresp+(mtot-mrenov)*qresprefri
else:
qprod=(mrenov*cespcong*(temperaturaentradatemperaturainterior))/(24.0*3600.0)
qrespiracio=0.0
qpalet=(0.05*mrenov*2000.0*(temperaturaentradatemperaturainterior))/(24.0*3600.0)
elif (explotacio=='freezingTunnel'):
if (temperaturasortida>tcong):
qprod=(kgacongelar*cesp*(temperaturaentradatemperaturasortida))/(tempstunel*3600.0)
else:
qprod=(kgacongelar*cesp*(temperaturaentradatcong)+kgacongelar*qlat+kgacongelar*cespcong*(tcongtemperaturasortida))/(tempstunel*3600.0)
qpalet=0.075*qprod
qrespiracio=0.0
qproducte=qprod+qrespiracio+qpalet
self.qprod=qprod
self.qpalet=qpalet
self.qrespiracio=qrespiracio

3. Calor per aire d'infiltració
if (explotacio=='refrigeratedChamber'):

r=[[5.0,47.0,36.0],[7.0,39.0,30.0],[10.0,32.0,24.0],[15.0,26.0,20.0],[20.0,22.0,17.0
],[25.0,19.0,15.0],[30.0,17.0,13.0],[40.0,15.0,11.0],[50.0,13.0,10.0],[60.0,12.0,9.0
],[80.0,10.0,8.0],[100.0,9.0,7.0],[125.0,8.0,6.0],[150.0,7.0,5.5],[200.0,6.0,4.5],[3
00.0,5.0,3.7],[400.0,4.1,3.2],[500.0,3.6,2.8],[700.0,3.0,2.3],[1000.0,2.5,1.9],[1200
.0,2.2,1.7],[1500.0,2.0,1.5],[2000.0,1.7,1.3],[3000.0,1.4,1.1],[4000.0,1.2,1.1],[500
0.0,1.1,1],[10000.0,0.95,0.8],[15000.0,0.9,0.8]]
i=0
while (i<(len(r)-1)):
if (r[i][0]<volum)&(volum<=r[(i+1)][0]):
if temperaturainterior>0.0:
Nrenov=(((volum-r[i][0])*(r[(i+1)][1]-r[i][1]))/(r[(i+1)][0]r[i][0]))+r[i][1]
else:
Nrenov=(((volum-r[i][0])*(r[(i+1)][2]-r[i][2]))/(r[(i+1)][0]r[i][0]))+r[i][2]
break
else:
i=i+1
if (i==(len(r)-1)):
if (volum<=r[0][0]):
if temperaturainterior>0.0:
Nrenov=r[0][1]
else:
Nrenov=r[0][2]
elif (r[-1][0]<volum):
if temperaturainterior>0.0:
Nrenov=r[-1][1]
else:
Nrenov=r[-1][2]
elif (explotacio=='freezingTunnel'):
Nrenov=2.5
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if (explotacio=='refrigeratedChamber')&(servei=='high'):
Nrenov=2.0*Nrenov
if (explotacio=='refrigeratedChamber')&(cortina=='true'):
Nrenov=0.5*Nrenov
if (explotacio=='refrigeratedChamber'):
qinfiltr=(Nrenov*(volum/vint)*(iext-iint))/(24.0*3600.0)
elif (explotacio=='freezingTunnel'):
qinfiltr=(Nrenov*(volum/vint)

4. i 5. Cambres frigorífiques (calor interna i relacionada amb l'equip)
if (explotacio=='refrigeratedChamber'):
qintern=0.05*(qtrans+qproducte)

if (temperaturainterior>=10.0):
qventil=0.05*(qtrans+qproducte+qinfiltr+qintern)
elif (temperaturainterior<=-15.0):
qventil=0.15*(qtrans+qproducte+qinfiltr+qintern)
else:
qventil=0.1*(qtrans+qproducte+qinfiltr+qintern)

4. Cambres congelació (calor relacionada amb l'equip)
elif (explotacio=='freezingTunnel'):
qventil=0.125*(qproducte)

Potència total.
if (explotacio=='refrigeratedChamber'):
qsuma=1.1*(qtrans+qproducte+qinfiltr+qintern+qventil)
qtot=qsuma*(24.0/horescompr)
elif (explotacio=='freezingTunnel'):
qtot=1.1*(qtrans+qproducte+qinfiltr+qventil)
self.calorparets=qtrans
self.calorproducte=qproducte
self.aireinfiltracio=qinfiltr
if (explotacio=='refrigeratedChamber'):
self.calorintern=qintern
self.calorventilador=qventil
if (explotacio=='refrigeratedChamber'):
self.calorsumaconservacio=qsuma
self.calortotal=qtot
self.setOutputs()
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7.2.3. Gràfics
Una de les coses que pot sol·licitar l’usuari és un gràfic. Aquest està format alhora per dos gràfics
circulars que desglossen per una part la potència total en les diferents fonts de calor, i per l’altra
part la potència del producte en els seus components (producte, palets i embolcalls, i respiració).
Aquests gràfics s’han elaborat gràcies a unes llibreries en PHP que permeten elaborar aquest tipus
d’imatges. La llibreria que s’ha utilitzat ha estat JpGraph, una llibreria orientada a objectes que,
com s’ha comentat, permet crear gràfics en PHP. Un cop creats, es guarden en una imatge en
format JPG, preparada per oferir a l’usuari. Tot seguit s’adjunta un exemple amb un gràfic i el codi
que l’ha generat.

Figura 7.3. Exemple dels gràfics que pot sol·licitar l’usuari
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Ús de la llibreria JPGraph per a generar els gràfics.
<?php
date_default_timezone_set('Europe/Berlin');
require_once("jpgraph-3.5.0b1/src/jpgraph.php");
require_once("jpgraph-3.5.0b1/src/jpgraph_pie.php");
require_once("jpgraph-3.5.0b1/src/jpgraph_mgraph.php");
$fileName = $_SERVER['argv'][1];
libxml_use_internal_errors(true);
if($xml = simplexml_load_file($fileName)) {
if((bool)$xml->outputs != 1) {
die('{"success": false}');
} else {
$c1
$c2
$c3
$c4

=
=
=
=

(real)
(real)
(real)
(real)

$xml->outputs->calorparets;
$xml->outputs->calorproducte;
$xml->outputs->aireinfiltracio;
$xml->outputs->calorventiladors;

$d1 = (real) $xml->outputs->refredamentproducte;
$d2 = (real) $xml->outputs->calorpalets;
$data = array($c1,$c2,$c3,$c4);
$data2 = array($d1,$d2);
$tipus = (string) $xml->inputs->{'application-type'};

if($tipus =='refrigeratedChamber'){
$c5 = (real) $xml->outputs->calorintern;
array_push($data, $c5);
$d3 = (real) $xml->outputs->calorrespiracio;
array_push($data2, $d3);
}
$d1 = (real) $xml->outputs->refredamentproducte;
$d2 = (real) $xml->outputs->calorpalets;
// Create the Pie Graph.
$graph = new PieGraph(850,650);
$graph2 = new PieGraph(450,450);
$theme_class="AquaTheme";
$graph->SetTheme(new $theme_class());
$graph2->SetTheme(new $theme_class());
// Set A title for the plot
$graph->title->Set("Desglossament de la càrrega tèrmica total");
$graph2->title->Set("Càrrega tèrmica deguda al producte");
$graph->SetBox(true);
$graph2->SetBox(true);
// Create
$p1 = new PiePlot($data);
$p2 = new PiePlot($data2);
$graph->Add($p1);
$graph2->Add($p2);
$p1->ShowBorder();
$p1->SetColor('black');
$p2->ShowBorder();
$p2->SetColor('black');
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}elseif ($tipus =='freezingTunnel'){
$p1->SetSliceColors(array('#F8FF01','#01C0FF','#738186','#F73F4F'));
$legends= array('A través dels paraments','Deguda al producte','Aire
d\'infiltració','Relacionada amb l\'equip');
$p1->SetLegends($legends);
$p2->SetSliceColors(array('#01C0FF','#738186'));
$legends2= array('Calor Producte','Calor Palets');
$p2->SetLegends($legends2);
}
$graph->legend->SetLayout(LEGEND_VERT);
$graph2->legend->SetLayout(LEGEND_VERT);
$graph->legend->SetFont(FF_ARIAL,FS_NORMAL,14);
$graph2->legend->SetFont(FF_ARIAL,FS_NORMAL,14);
$graph->title->SetFont(FF_ARIAL,FS_NORMAL,16);
$graph2->title->SetFont(FF_ARIAL,FS_NORMAL,16);
$p1->value->SetFont(FF_ARIAL,FS_NORMAL,14);
$p2->value->SetFont(FF_ARIAL,FS_NORMAL,14);
$mgraph = new MGraph(1000,700);
$xpos1 = -175;
$ypos1 = 0;
$xpos2 = 550;
$ypos2 = 150;
$mgraph->Add($graph, $xpos1, $ypos1);
$mgraph->Add($graph2, $xpos2, $ypos2);
$id = date('YmdHis');
$path = '/tmp/'.$id.'.jpg';
$mgraph->Stroke($path);
die('{"success": true, "path": "'.$path.'"}');
}
} else {
die('{"success": false}');
}
?>

7.2.4. Informes
Un cops fets els càlculs, l’usuari pot demanar un informe tècnic amb els resultats en format pdf.
Això es fa amb l’ajuda del programa LaTeX. LaTex és un sistema de preparació de documents per a
composicions tipogràfiques d’alta qualitat. S’utilitza amb major freqüència per a mitjans i llargs
documents tècnics o científics, però es pot utilitzar per a qualsevol forma de publicació. Amb
l’ajuda d’aquest programa l’usuari pot descarregar-se un informe de resultats amb gràfics, taules i
text en format pdf. L’informe està dividit en dues seccions. A la primera part es mostren els
resultats desglossats de les càrregues tèrmiques i un gràfic que ajuda a visualitzar-los. La segona
part consta d’un recull de les dades que l’usuari ha introduït per a obtenir aquests resultats. S’ha
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fet així perquè s’ha cregut útil que en el mateix informe on es mostren les càrregues tèrmiques
que s’han obtingut com a resultat del càlcul, també estiguin disponibles les dades amb les que
s’ha aconseguit aquesta solució. Si al lector li interessa pot consultar un exemple complet d’un
informe a l’annex Annex C . A continuació s’exposa un fragment de codi que defineix una de les
taules que es mostren a l’informe. S’observa com el codi de LaTeX es guarda en una variable
“lines” que posteriorment serà tractada per la respectiva llibreria de LaTeX, i generarà el pdf amb
l’informe.

Definició d’una taula en LaTeX
line='\\begin{tabular}{| c | c | c | c | c |}\n'; lines=lines+line
line='\\cline{1-2} \n'; lines=lines+line
line='\\cline{4-5} \n'; lines=lines+line
line='\\multicolumn{2}{|c|}{\\textbf{Paret 1}} & '' &
\\multicolumn{2}{|c|}{\\textbf{Paret 2}} \\\\ \n';lines=lines+line
line='\\cline{1-2} \n'; lines=lines+line
line='\\cline{4-5} \n'; lines=lines+line
line='Longitud & %s m & '' & Longitud & %s m \\\\ \n' %
((self.snow.N),(self.snow.N)); lines=lines+line
line='\\cline{1-2} \n'; lines=lines+line
line='\\cline{4-5} \n'; lines=lines+line
line='Aillant & %s & '' & Aillant & %s \\\\ \n' %
((self.snow.aillantn),(self.snow.aillants)); lines=lines+line
line='\\cline{1-2} \n'; lines=lines+line
line='\\cline{4-5} \n'; lines=lines+line
line='Conductivitat termica & %s W/(m·K) & '' & Conductivitat termica & %s
W/(m·K)\\\\ \n' % ((self.snow.kn),(self.snow.ks)); lines=lines+line
line='\\cline{1-2} \n'; lines=lines+line
line='\\cline{4-5} \n'; lines=lines+line
line='Gruix & %s m & '' & Gruix & %s m\\\\ \n' %
((self.snow.gruixn),(self.snow.gruixs)); lines=lines+line
line='\\cline{1-2} \n'; lines=lines+line
line='\\cline{4-5} \n'; lines=lines+line
line='Espai adjacent & %s & '' & Espai adjacent & %s \\\\ \n' %
((self.snow.adjacentn),(self.snow.adjacents)); lines=lines+line
line='\\cline{1-2} \n'; lines=lines+line
line='\\cline{4-5} \n'; lines=lines+line
line='Temperatura & %s ºC & '' & Temperatura & %s ºC\\\\ \n' %
((self.snow.temperaturaadjacentn),(self.snow.temperaturaadjacents)); lines=lines+line
line='\\cline{1-2} \n'; lines=lines+line
line='\\cline{4-5} \n'; lines=lines+line
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Figura 7.4. Exemple de mostra d’una pàgina de l’informe
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7.3. Verificació dels resultats numèrics
Un cop s’ha acabat l’aplicació, cal verificar que els resultats que dóna són els esperats. Per a fer
això, durant el desenvolupament del software s’ha anat comprovant pas a pas amb exemples
numèrics que les solucions que s’anaven obtenint a mesura que s’anava desenvolupant el
software fossin les esperades. Malgrat això, un cop acabat, cal comprovar que el conjunt funciona
com s’espera i veure com es comporta en diferents situacions. Per aquest motiu s’han agafat
dotze jocs de dades diferents i s’han comparat els resultats obtinguts amb els que ens han
proporcionat dos programes més. Un d’aquests programes ha estat un full Excel amb un mètode
simplificat de càlcul de les càrregues tèrmiques. L’altre programa ha estat una calculadora
frigorífica de l’empresa INTARCON, que està disponible a internet.

Figura 7.5. Calculadora frigorífica de l’empresa INTARCON

Tot i que les tres aplicacions estan implementades amb un mètode de càlcul similar, les petites
diferències en cada un d’ells fan que els resultats que aporten amb un mateix joc de dades no
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siguin els mateixos. A més, la naturalesa de les dades que requereix un mètode no té perquè
coincidir amb les que en demana un altre. Això ha fet complicat en alguns casos adaptar tant al
full Excel com a la calculadora d’INTARCON els jocs de dades preparats per l’aplicació que s’ha
desenvolupat. Tot i això, la comparació dels resultats ha estat molt útil i ha permès depurar alguns
errors i comprovar que el software que s’ha desenvolupat proporciona els resultats esperats. A
l’annex Annex B pot consultar-se una taula amb els diferents jocs de dades utilitzats i el resultat
que ha proporcionat cada una de les aplicacions consultades. Pot comprovar-se que les
diferències entre els resultats no són generalment gaire importants i es deuen majoritàriament a
la dificultat de traslladar un exemple d’una aplicació a una altra quan les tres demanen dades de
caràcter diferent.

7.4. La interfície gràfica

La interfície gràfica és un dels aspectes que més pot facilitar o complicar la interacció de l’usuari
amb l’aplicació, en funció de com s’hagi plantejat. És per això que des de RDmes s’ha posat
especial interès en que les diferents aplicacions de la plataforma OmniluS proporcionin una
interacció senzilla i intuïtiva a l’usuari. Aquesta vessant, desenvolupada pels tècnics de Rdmes, és
comuna a les diferents aplicacions.

A l’hora de desenvolupar la plataforma, totes les aplicacions tenen una estructura visual molt
similar. Totes disposen d’eines comunes com ajuda, documentació, opcions de guardat, etc. En
aquesta aplicació, com en totes les altres s’ha respectat tant aquestes opcions com l’estil visual
còmode i intuïtiu que fan la interacció de l’usuari molt més fàcil.

A l’hora d’introduir les dades s’ha separat el formulari en diverses seccions, agrupant-les per
continguts. D’aquesta manera es facilita la feina a l’usuari i se li dóna una lògica al procés,
disminuint les probabilitats de cometre errors durant la introducció de les dades. Per evitar això
darrer, a cada camp s’ha establert un interval lògic per als valors que es poden introduir, evitant
errors com la introducció de calors específics negatius i altres semblants. Les unitats també s’han
indicat en tots els camps, així com una breu explicació del contingut d’aquests.

Si l’usuari té algun dubte, les aplicacions disposen d’uns missatges d’ajuda que es poden mostrar o
ocultar en qualsevol moment.
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8. Anàlisi econòmica
Una part de l’objectiu d’aquesta aplicació consisteix en que cada petita o mitjana empresa que es
dedica a les instal·lacions frigorífiques no hagi de crear el seu propi programa per a calcular les
càrregues tèrmiques. Per a fer-ho de forma senzilla no cal un gran software, però fins i tot
l’elaboració d’un full Excel amb totes les operacions necessàries per al càlcul de la potència
tèrmica és feixuc. Per aquest motiu, tot i que una anàlisi econòmica pot enfocar-se des de
diversos punts de vista, en aquest cas es farà un pressupost del que costaria desenvolupar un
software fiable i elaborat com el que s’ha dut a terme. RDmes no demana actualment cap
subscripció per a l’ús de les seves aplicacions però, en aquest cas, s’intentarà fer una proposta del
que podria costar en funció dels períodes de retorn de la inversió.

-Se suposaran uns honoraris bruts dels enginyers i els informàtics de 20 Euros/hora. Les hores
treballades seran 400 hores per a la persona que dissenya l’aplicació de càlcul, informes i gràfics
(jornades de 5 hores durant 4 mesos) i de 240 hores per a la persona que dissenya la interfície
gràfica de l’aplicació (jornades de 8 hores durant sis setmanes). La suma de les hores dels
treballadors costarà 12.800 €.

-Els costos d’internet se suposaran de 40 Euros/mes, però a la oficina on s’ha dut a terme el
projecte hi ha 5 ordinadors per la qual cosa són 8 Euros/mes durant 5 mesos i dues setmanes en
total. Això suma 44 €.

-Els programes que s’han utilitzat són lliures per tant no han suposat cap cost.

-Donat que és un projecte secundari per l’empresa i que, per tant, és difícil assignar-li una part
representativa del volum de negoci que ocupa, no se li assignarà al projecte cap cost de lloguer,
estant aquest cobert pels projectes principals de l’empresa.

-S’afegiran 500 € per a cobrir qualsevol tipus de despesa extra per algun cost esporàdic de dietes o
altres imprevistos.
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Per tant, la inversió total que suposaria aquest projecte és la que es mostra a la Taula 8.1:

Concepte

Cost

Sous

12.800€

Internet

44€

Altres

500€

TOTAL

13.344€
Taula 8.1. Desglossament de les despeses

Per a prendre uns valors orientatius, se suposarà que es cobren 3€ mensuals per l’ús de l’aplicació
i que es concedeixen 100 llicències. Suposant un interès del 4% anual i que l’horitzó es preveu
durant els propers 8 anys, s’obté un VAN de 10.983,88 € i un TIR del 21,17%, és a dir que surt
rentable donat que el TIR és molt superior a l’interès. El retorn de la inversió amb aquestes dades
es pot veure en la taula següent:

Període
Inversió inicial (€)

Any 0

Any 2

Any 3

Any 4

-13.344

Flux de caixa (€)
Flux acumulat (€)

Any 1

-13.344

3.600

3.600

3.600

3.600

-9744

-6.144

-2.544

1.056

Taula 8.2. Flux de caixa fins al període on es recupera la inversió

A la Taula 8.2 pot veure’s que el payback és de 3 anys i 9 mesos. Les dades que s’han suposat,
3€/mes i 100 llicències i el payback que s’ha obtingut, pràcticament 4 anys, donen una idea del
que costaria recuperar la inversió. En funció de les expectatives inicials d’ingressos que es tingui i
de les previsions de venda de les llicències pot resultar una bona inversió. El preu que s’ha suposat
correspon al que costaria l’ús d’aquesta aplicació en concret, no pas el conjunt d’aplicacions de la
plataforma OmniluS.
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9. Anàlisi mediambiental
Aquest apartat pretén avaluar les conseqüències mediambientals que té l’ús d’un software com el
que s’ha desenvolupat. Aquestes conseqüències corresponen a les accions o canvis susceptibles
de modificar l’entorn com a conseqüència de la utilització d’aquesta aplicació informàtica.

L’ús d’aplicacions informàtiques per al càlcul de càrregues tèrmiques en instal·lacions frigorífiques,
permet dimensionar els equips correctament. Si no és així, és a dir, que s’instal·la un equip en
funció del coneixement d’instal·lacions similars, sense fer els càlculs corresponents, pot tendir-se
en general a sobredimensionar l’equip. Aquest fet, tot i que no comportarà problemes en quant a
la qualitat dels aliment conservats, sí que implicarà una pèrdua econòmica i energètica
significativa. El fet de tenir un equip excessivament sobredimensionat, no només pot comportar
malgastar diners en el moment de la compra de l’equip sinó que mes a mes, durant el
funcionament de la instal·lació, es consumirà més energia de la necessària. Aquest fet, a part de
comportar una pèrdua econòmica, comportarà un desaprofitament dels recursos energètics i la
consegüent generació innecessària de residus per obtenir aquesta energia.

L’ús de softwares com aquest permet optimitzar els recursos energètics i fer-ne servir només
aquells que són imprescindibles per l’activitat que es duu a terme. Cal recórrer a l’ús d’aplicacions
com la que s’ha desenvolupat durant aquest projecte que permeten fer un estudi independent
per a cada instal·lació, i evitar el sobredimensionament innecessari de l’equip.
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Conclusions
Fruit del treball que s’ha realitzat, s’ha obtingut una aplicació per al càlcul de càrregues tèrmiques
en cambres frigorífiques i túnels de congelació. Gràcies a l’estudi acurat de les diverses variants
del mètode de càlcul de càrregues tèrmiques, s’ha elaborat un programa que s’adapta als
requeriments especials d’una aplicació informàtica àgil, útil i fiable.

El disseny final s’adapta perfectament a l’objectiu de la plataforma per la qual ha estat concebut.
L’eina que es proporciona als usuaris pot ser útil tant a tècnics com a instal·ladors o enginyers que
desitgin dimensionar l’equip per a una instal·lació frigorífica.

El disseny d’aplicacions com aquesta en el marc de la plataforma OmniluS, pretén substituir en les
petites empreses l’ús de softwares de fabricació pròpia, per l’ús d’un software estable, comú,
fiable i còmode. L’objectiu particular d’aquesta aplicació es dóna per assolit en la seva major part,
tot i que resten diverses funcionalitats pròpies de la plataforma que es preveu incorporar en un
futur. Entre aquestes funcionalitats hi ha la traducció tant dels formularis com dels informes a
diversos idiomes i la implementació d’un sistema per a utilitzar unitats diferents de les del sistema
internacional, com poden ser el britànic o l’americà.

El proper pas per a aquesta aplicació un cop incorporades aquestes funcionalitats és superar un
període de prova abans de passar a formar part del gruix d’aplicacions obertes als usuaris de la
plataforma OmniluS.

Una possible extensió d’aquesta aplicació podria consistir en un mòdul que, donat el resultat de
les càrregues tèrmiques, i en funció de les característiques de cada instal·lació particular,
dimensionés els equips i recomanés diferents models a partir d’un catàleg.
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Annex A Desenvolupament del càlcul

Introducció

En aquest annex es desenvoluparà el mètode de càlcul escollit, de manera que servirà de base
matemàtica per entendre els càlculs que realitzarà l’aplicació. A partir de les dades numèriques
que se li demanaran a l’usuari s’aniran obtenint els diversos resultats que conduiran fins la
potència frigorífica total. De la mateixa manera que farà l’aplicació, els càlculs de conservació i
congelació estan combinats.

Càlculs

Dades
1. Condicions ambientals
 , 

 ,  ,   , !_" )` , ! _" )a

2. Característiques de la instal·lació

3. Producte


i
(b b , _" c , deb._" c , gh , gh , d(h , d′(h

4. Condicions d’explotació

jbïeeb  , lbïeeb  , m, ', n
Cambres de conservació
o

bp qb , r ")

sú e , !_"p(

On:
 = temperatura de l’aire exterior, °C
  = temperatura de l’aire interior, °C
 = humitat relativa de l’aire exterior, tant per 1

!_"

 = humitat relativa de l’aire interior, tant per 1
)` = coeficient de convecció de l’aire exterior, W/(m²·K)

Cambres de congelació
u(" , v_"
h"(

ceb_ ó,
b
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)a = coeficient de convecció de l’aire interior, W/(m²·K)

jbïeeb  = gruix de la capa d’aïllant, m
lbïeeb  = conductivitat tèrmica del material que constitueix l’aïllant, W/(m·K)
m= alçada interior de la cambra, m
'= longitud interior de la paret nord, m
n= longitud interior de la paret oest, m


(b b = temperatura a la que el producte entra a la cambra, °C

_" c = temperatura de congelació del producte, °C
deb._" c = calor latent de congelació del producte, J/kg
gh = calor específica del producte per sobre de la temperatura de congelació, J/(kg·K)
i
= calor específica del producte per sota de la temperatura de congelació, J/(kg·K)
gh

d(h = calor de respiració del producte a la temperatura d’entrada, W/kg
d′(h = calor de respiració del producte a la temperatura de la cambra, W/kg
o

bp qb =quilograms de producte per cada m

r



de palet, kg/m

") = renovació diària de gènere respecte el total de gènere emmagatzemat, tant per 1

sú e = proporció del total de la cambra dedicada a emmagatzemar producte, tant per 1
!_"p( = hores de funcionament dels compressors, i per tant del sistema frigorífic, hores
u(" = massa de producte a congelar, kg
v_"

ceb_ ó = temps en el que s’ha de congelar el producte, hores

h"(

b = temperatura a la que ha de sortir el producte congelat, °C

Càlculs previs per trobar Z2D= , 22D= , 2T4= [3]
Per a les parelles  ,  i 

,  

es procedeix de la següent manera:

1. Es passa de °C a K
   \ 273,15

(Eq. A.1)

2. Es calcula la pressió de vapor saturat *.
Si 273,15 x  x 623,15:
b

z)h{ <?  exp   \  \  ,  \  ,   \  ,   \  , ln<? , 10

(Eq. A.2)

Si 173,15 x   273,15:


z)h <?  exp   \  \  ,  \  ,   \  ,   \  ,   \  , ln<? , 10 (Eq. A.3)
3. I ara ja es pot calcular la pressió de vapor.
z) <, z)h ?  z)h , 

(Eq. A.4)
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4. I la humitat absoluta.



<z) , z?  
, 0,62198

(Eq. A.5)



5. I finalment el volum específic.

<, , z? 

,{,,<{3


?
,

,,

(Eq. A.6)

6. I l’entalpia. Per a calcular-la cal fer-ho amb  en °C.
   > 273,15

(Eq. A.7)

  1000 , <1,006 ,  \  , <2501 \ 1,86 , ??

(Eq. A.8)

*Les taules pels paràmetres de punt 2. són:
{  >5800,2206

{  >5674,5359

  1,3914993

  6,3925247

  4,1764768 , 10

  6,2215701 , 10

  >4,8640239 , 10

  >9,677843 , 10

  >1,4452093 , 10

  2,0747825 , 10

  6,5459673

  >9,484024 , 10{
  4,1635019

On:
z) = pressió de vapor, kPa
z)h = pressió de vapor saturat, kPa
= humitat absoluta, kgw/kga
z= pressió atmosfèrica, kPa
= volum específic de l’aire, m /kga
= entalpia de l’aire, J/kga

Càlculs previs de les superfícies
Es calculen totes les superfícies amb la fórmula de la mitja geomètrica de la superfície exterior i la
interior:
p  S , 

(Eq. 6.3.1)

Exemple façana nord:
  S<' , m? , <<' \ 2 , jbïeeb  ? , <m \ jbïeeb  ??

(Eq. A.9)
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S’ha considerat que el gruix de la paret correspon al gruix de l’aïllant

On:
p = àrea mitjana, m²
 = àrea interior, m²
 = àrea exterior, m²
 = superfície mitja de la paret nord, m²

A- Calor a través de les parets, sostre i terra
Primer es calcula el coeficient de transferència global:



{

(Eq. 6.2.2)

¢

3 £ï¢¢£ ¤ 3
 ¡ ¥£ï¢¢£ ¤  ¦


I ja poden calcular-se les calors que passen a través de les parets, sostre i terra. Per a parets i
sostre el valor de la diferència de temperatures s’ha de corregir afegint els valors de la Taula 6.1
per tenir en compte l’efecte de la radiació solar. A més, com s’ha comentat a l’apartat 6.3.1. , si hi
ha buit sanitari s’ha de trobar la temperatura del terra amb l’equació (Eq. 6.3.2) o fer servir 15°C
en cas de que no n’hi hagi.
Com a exemple, la calor que travessaria la paret est:
§`   , ` , < \ _"((__ ó > 

?

(Eq. A.10)

Un cop es tenen les calors de parets, sostre i terra, se sumen els seus valors.

On:
= coeficient de transferència global, W/(m²·K)
§` = potència tèrmica que travessa la paret est, W
_"((__ ó = correcció de la temperatura per efecte de la radiació solar, °C

B- Calor aportada pel producte
Conservació

Congelació

Abans de calcular la calor que s’ha d’evacuar 1. Calor que s’ha d’extreure per a congelar el
cal saber quina quantitat de producte hi ha a producte
la cambra i quina renovació de gènere hi ha d(  u(" , gh , ¨
cada dia, és a dir, quant producte s’introdueix u(" , deb._"

> _"

\ u(" , g′h , <_"

c© \
c

>

diàriament.

h"(

1. Volum interior de la cambra

2. Potència per a congelar el producte en un

s ',n,m

(Eq. A.11)

b?

c

(b b

(Eq. A.18)
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2. Massa de producte refrigerat
#("  s , sú e , o

bp qb

temps determinat

§(" 

(Eq. A.12)

3. Producte que s’introdueix a la cambra
u(

")

 r

, #("

")

ª«¬

¯¯, ´®¢£µó

(Eq. A.19)

3. Potència per extreure la calor dels palets

(Eq. A.13)

Ara ja pot calcular-se la calor que s’ha

§be  0,075 , §("

(Eq. A.20)

Finalment se sumen les potències

d’extreure
4. Calor extreta del producte que s’introdueix

§("

°_

 §(" \ §be

(Eq. A.21)

diàriament
d("  u(

")

, gh , <

(b b

>

On:

?

d( = calor que extreta al producte, J

(Eq. A.14)
Si el producte està per sota del punt de

producte, W

i
congelació s’ha d’utilitzar gh

§be = potència per extreure la calor dels

5. Calor dels palets
dbe  0,05 , u(


")

, 2000 , <

?

§(" = potència per extreure la calor de

(b b

>

(Eq. A.5)

palets, W
§("

°_ =

potència total per extreure la

6. La massa de productes i palets que entren calor deguda a producte i palets, W
a la cambra diàriament se suposen repartides
uniformement. Aquesta calor per tant es va
extraient al llarg de les 24 hores del dia:

§("

3be



ª«¬ 3ª«£¢®¤
¯¯,

(Eq. A.15)

7. Calor de respiració. Recordem que el
producte refrigerat genera menys potència
calorífica que el producte introduït, que està
a una temperatura superior.
§(h  u(
u(

")

, d(h \ d′(h , <#(" >

") ?

(Eq. A.16)

Finalment se sumen totes les potències
§("

°_

 §z±²³\zj \ §(h (Eq. A.17)

On:
s= volum de la cambra, m
#(" = massa de producte a la cambra, kg
u(

") = massa de producte introduït, kg
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d(" = calor que extreta al producte, J
dbe = calor extreta als palets, J

§("

3be =

potència per extreure la calor de

producte i palets, W
§(h = potència per evacuar la calor de
respiració, W
§("

°_ =

potència total per extreure la

calor deguda a producte, palets i respiració,
W

C- Càrrega per l’aire d’infiltració

Conservació

Congelació

Un cop es coneixen el nombre de renovacions

db (  ' , )

¶

µ ¤

d’aire (Taula 6.3)

db (  ' , )

¶

µ ¤

, < > 

, < > 

?

(Eq. 6.3.6)

Es divideix entre el temps en el que es vol

 ? (Eq. 6.3.6) congelar el producte

I es divideix entre les 24 hores del dia:
ª£µ¬®

§b (  ¯¯,

(Eq. A.22)

§b ( 

ª£µ¬®

¯¯, ´®¢£µó

(Eq. A.23)

On:

'= nombre de renovacions d’aire
On:

'= nombre de renovacions diàries d’aire

db ( = calor a extreure de l’aire d’infiltració, J

§b ( = potència necessària per extreure la
db ( = calor a extreure de l’aire d’infiltració, J calor de l’aire d’infiltració, W
§b ( = potència necessària per extreure la
calor de l’aire d’infiltració, W

Conservació

Congelació

D-Càrregues internes

D- Càrregues relacionades amb l’equip

§

(

 0,05 , <§b(h \ §("

°_ ?

(Eq. 6.3.7)

§·°   0,125 , §("

(Eq. A.26)
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E-Càrrega total amb factor de seguretat
§"be» 1,1 , <§b(h \ §("

E-Càrregues relacionades amb l’equip
§·°   0,1 , <§b(h \ §("
\§

(

°_

?

\ §±¸ \

(Eq. A.24)

°_

§·°  ?

\ §b ( \
(Eq. A.27)

On:
§b(h = potència calorífica a través de les

F-Càrrega total amb factor de seguretat

parets, W

§"be  1,1 , <§b(h \ §("

\ §b ( \

§·°  = potència calorífica provinent de

(Eq. A.25)

l’equip, W

§

°_

\ §·°  ?

(

§"be = potència tèrmica total, W

On:
§

(

= potència de càrregues internes, W

§b(h = potència calorífica a través de les
parets, W
§·°  = potència calorífica provinent de
l’equip, W
§"be = potència tèrmica total, W

G-Correcció de la potència
A la pràctica, degut a que l’electricitat és més
barata durant unes hores del dia, el sistema
frigorífic només funciona durant unes hores, i
s’intenta evacuar tota la calor durant aquesta
estona.
§_"((c

b

 §"be , ¹


º«¬

(Eq. A.28)

Cal esmentar que els coeficients de convecció no es demanaran com a dada, sinó que es fixaran.
Degut a la baixa conductivitat tèrmica del material aïllant, la resistència tèrmica tant de l’aire
exterior com de l’aire interior és negligible al costat de la resistència tèrmica de l’aïllant. Les
variacions que puguin patir els coeficients de convecció per l’acció del vent, generen variacions del
coeficient de transferència global negligibles. A continuació es mostra un exemple que es resoldrà
amb l’equació vista anteriorment per al càlcul del coeficient de transferència:



{

¢

3 £ï¢¢£ ¤ 3
 ¡ ¥£ï¢¢£ ¤  ¦


(Eq. 6.2.2)

Pág. 88

Memoria

Per a tenir uns valors de referència, s’ha comentat anteriorment que per a aire quiet ! 
9,3

¼
p ,½

i per a aire a 24km/h !  34

¼
p ,½

. A l’exemple s’ha pres un aïllament d’espuma de

poliuretà de 10 cm i conductivitat tèrmica lbïeeb



¼

 0,023 p,½. El coeficient de convecció

interior no canvia perquè les condicions de la cambra romanen constants independentment de si
fora fa vent.

!_"

)`

¼
p ,½

!_"

)a

¼
p ,½

lbïeeb

¼
 p,½

jbïeeb



m



¼
p ,½

Cas 1

10

10

0,023

0,01

0,22

Cas 2

60

10

0,023

0,01

0,224

Per a continuar amb l’exemple, si l’àrea de la paret que s’està calculant és de 80 m² i hi ha una
diferència de temperatures de 30°C, les variacions en la potència calorífica que travessa la paret
seran:
d   ,  , ¾

(Eq. 6.2.1)



¼
p ,½



m²

¾

°C

d W

Cas 1

0,22

80

30

527,725

Cas 2

0,224

80

30

537,575

Fent servir dos valors de h extrems, les variacions en la potència que travessa la paret han estat de
10W, és a dir un error del 1,83%. Aquest error, que aquí podria semblar no del tot negligible, en el
còmput global de potència de la instal·lació és ínfim. A nivell global, les potències amb les que es
tracta són de vàries desenes o centenars de kilowatts, per la qual cosa, aquests 10W sí que es
poden negligir.
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Annex B Verificació dels resultats
Un cop s’ha acabat el programa, cal verificar que els resultats que s’obtenen amb diferents jocs de
dades són els esperats. Això permetrà saber si hi ha hagut algun error en la programació que
ocasioni resultats incorrectes. Per fer això s’han elaborat dotze jocs de dades, nou amb cambres
frigorífiques de conservació i tres amb túnels de congelació. Aquesta diferència ve donada perquè
internament hi ha moltes més variants dins del càlcul de cambres de conservació que amb túnels
de congelació. Donat que la major part del codi és comuna, si els càlculs del primer tipus
d’instal·lació funcionen correctament, queda comprovada la major part del codi del segon tipus.

Els resultats obtinguts amb l’aplicació s’han comparat tant amb un full Excel on hi ha
implementada una variant senzilla del mètode de càlcul, com amb una calculadora frigorífica de
l’empresa INTARCON. Les diferències obtingudes entre les diferents aplicacions no només són
degudes a que el mètode de càlcul no és el mateix sinó en gran part, sobretot amb la calculadora
d’INTARCON, que les dades que demanen les diferents aplicacions són de caràcter diferent. Això
fa que sigui difícil traslladar un joc de dades d’una aplicació a una altra, fet que ocasiona
diferències importants en algun dels exemples. Tot i això, l’objectiu d’aquesta prova no és
comprovar ni contrastar mètodes, sinó detectar errors en el software que ocasionin resultats
erronis. L’elaboració de la prova ha permès detectar alguns errors en el software i corregir-los. Els
resultats obtinguts un cop corregits els errors es mostren a les taules Taula 0.1 i Taula 0.2:

Variable
Temperatura exterior (

Prova 1

Prova 2

Prova 3

Prova 4

Prova 5

Prova 6

Prova 7

Prova 8

Prova 9

40

40

40

30

30

30

20

20

20

90

70

50

80

45

55

60

80

50

2

5

-8

-8

2

5

5

-8

2

Humitat interior (%)

80

85

90

90

80

85

85

90

80

Longitud (m)

10

20

30

10

20

30

10

20

40

Ample (m)

10

10

30

5

15

25

20

20

30

Altura (m)

6

8

8

4

8

8

6

8

10

0,026

0,028

0,035

0,024

0,026

0,028

0,034

0,03

0,035

Gruix (m)

0,1

0,1

0,1

0,05

0,15

0,1

0,15

0,05

0,1

Temp. Adjacent ( °C)

40

40

20

20

30

30

5

5

20

°C)
Humitat exterior (%)
Temperatura interior (
°C)

Paret1
Conductivitat (W/m·K)

Paret2
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Memoria
0,026

0,028

0,035

0,034

0,026

0,028

0,034

0,03

0,035

Gruix (m)

0,1

0,1

0,1

0,05

0,15

0,1

0,15

0,05

0,1

Temp. Adjacent ( °C)

40

40

20

30

30

-8

20

20

20

0,026

0,033

0,035

0,034

0,026

0,028

0,034

0,03

0,035

Gruix (m)

0,1

0,1

0,1

0,05

0,15

0,15

0,15

0,05

0,1

Temp. Adjacent ( °C)

40

20

40

30

5

-8

20

20

20

0,026

0,033

0,035

0,024

0,026

0,028

0,034

0,03

0,035

Gruix (m)

0,1

0,1

0,1

0,05

0,15

0,1

0,15

0,05

0,1

Temp. Adjacent ( °C)

40

40

40

30

30

30

20

20

20

0,026

0,028

0,035

0,024

0,026

0,028

0,034

0,03

0,035

Gruix (m)

0,1

0,1

0,1

0,05

0,15

0,1

0,15

0,05

0,1

Temp. Adjacent ( °C)

40

40

40

30

30

30

20

20

20

0,1

0,1

0,15

0,05

0,15

0,1

0,14

0,05

0,1

0,026

0,028

0,028

0,034

0,026

0,028

0,034

0,03

0,035

27,5

15

8

15

8

22,5

15

20

8

-1,1

-1,1

-1,1

-1,1

-1,1

-1,1

-1,1

-1,1

-1,1

3850

3850

3850

3850

3850

3850

3850

3850

3850

Paret3
Conductivitat (W/m·K)

Paret4
Conductivitat (W/m·K)

Sostre
Conductivitat (W/m·K)

Terra
Gruix (m)
Conductivitat (W/m·K)
Temp. Terra ( °C)
PRODUCTE
Temp de cong ( °C)
Cp (J/kg·K)
Cp' (J/kg·K)

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

291000

291000

291000

291000

291000

291000

291000

291000

291000

Resp (W/kg)

0,065

0,065

0,065

0,065

0,065

0,065

0,065

0,065

0,065

Resp' (W/kg)

0,011

0,011

0,011

0,011

0,011

0,011

0,011

0,011

0,011

Densitat neta (kg/m3)

375

450

230

230

450

375

150

375

230

Renovació gènere (%)

10

15

5

5

10

15

10

10

15

Volum útil (%)

60

70

50

50

60

70

60

60

70

Qlat (J/kg)

INSTALACIO

Hores compressors (h)

8

10

12

16

6

8

9

16

12

Obertura portes

alt

baix

baix

alt

alt

baix

alt

alt

baix

Protecció porta

si

no

si

no

si

no

si

no

si

25

25

-2

-2

25

25

25

-2

25

Temp. Entrada prod. (
°C)

RESULTATS PROGR.
potència parets (W)

3961

6807

29497

3896

3944

10344

2357

21177

19179

potència producte (W)

16409

78751

5865

162

78764

246098

11646

10200

341627

potència infiltració (W)

4149

4969

5276

2465

2799

4788

991

5798

2291

potència intern (W)

1018

4277

1768

202

4135

12822

700

1568

17990

potència ventiladors

2553

9480

4240

672

8964

27405

1569

3874

38008

30901

114715

51313

8140

108469

331604

18990

46880

459907

92704

275318

102626

12211

433877

994814

50641

70321

919814

(W)
suma potències amb
marge (W)
potencia total (W)
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RESULTATS EXCEL
potència parets (W)

3981

6646

30215

3950

3965

10366

2180

21205

18222

potència producte (W)

16742

80370

5856

163

80360

251157

11877

10185

348763

potència infiltració (W)

2513

5121

11560

1368

3543

8952

902

5265

4928

potència intern (W)

1194

1329

6043

1382

1189

2073

654

6361

3644

potència ventiladors

2443

9347

5367

686

8906

27255

1561

4302

37556

29561

113094

64946

8304

107760

329783

18892

52049

454425

88682

271427

129891

12456

431040

989349

50379

78074

908950

3892

7810

32385

4287

5033

13531

2471

18728

18829

potència producte (W)

15608

73677

5832

162

74374

233916

10942

10144

326624

potència infiltració (W)

4547

5521

5639

2655

2941

5074

1043

6156

2386

potència intern+ventil.

3006

10876

5417

964

10293

31565

1807

5357

42832

29760

97886

49273

8068

92643

284088

16264

40386

391320

89281

258419

108400

13355

407631

937493

47708

66638

860905

(W)
suma potències amb
marge (W)
potencia total (W)
RESULTATS INTARCON
potència parets (W)

(W)
suma potències sense
marge (W)
potencia total (W)

Taula 0.1. Resultat de les simulacions per a cambres frigorífiques de conservació

Prova 10

Prova 11

Prova 12

Temperatura exterior ( °C)

40

30

20

Humitat exterior (%)

50

85

65

Temperatura interior ( °C)

-10

-12

-20

Humitat interior (%)

85

95

90

Longitud (m)

10

15

5

Ample (m)

10

10

5

Altura (m)

6

8

3

Conductivitat (W/m·K)

0,03

0,03

0,03

Gruix (m)

0,01

0,01

0,01

40

30

20

Conductivitat (W/m·K)

0,03

0,03

0,03

Gruix (m)

0,01

0,01

0,01

40

30

20

0,03

0,03

0,03

Paret1

Temp. Adjacent ( °C)
Paret2

Temp. Adjacent ( °C)
Paret3
Conductivitat (W/m·K)
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Gruix (m)

0,01

0,01

0,01

40

30

20

Conductivitat (W/m·K)

0,03

0,03

0,03

Gruix (m)

0,01

0,01

0,01

40

30

20

Conductivitat (W/m·K)

0,03

0,03

0,03

Gruix (m)

0,01

0,01

0,01

40

30

20

Gruix (m)

0,01

0,01

0,01

Conductivitat (W/m·K)

0,03

0,03

0,03

15

15

15

Temp. Adjacent ( °C)
Paret4

Temp. Adjacent ( °C)
Sostre

Temp. Adjacent ( °C)
Terra

Temp. Terra ( °C)
PRODUCTE
Temp de cong ( °C)

-1,1

-1,1

-1,1

Cp (J/kg·K)

3850

3850

3850

Cp' (J/kg·K)

1940

1940

1940

291000

291000

291000

Resp (W/kg)

0,065

0,065

0,065

Resp' (W/kg)

0,011

0,011

0,011

82000

100000

8000

Qlat (J/kg)

INSTALACIO
Quantitat (kg)
Temps de congelació (h)

6

4

2

Temperatura de sortida ( °C)

-5

-7

-15

Temp. Entrada prod. ( °C)

12

12

25

5731

7950

1280

1425279

2634354

499816

RESULTATS PROGR.
potència parets (W)
potència producte (W)
potència infiltració (W)
potència ventiladors (W)
potència total amb marge (W)

9991

27496

2281

178034

329294

62477

1779841

3299005

622440

RESULTATS EXCEL
potència parets (W)

5761

7982

1292

potència producte (W)

1424275

2634353

499814

potència infiltració (W)

9981

27464

2276

144117

267139

50371

1743815

3232388

609485

potència ventiladors (W)
potència total amb marge (W)

Taula 0.2. Resultats de les simulacions per a túnels de congelació
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Annex C Informes
A continuació es mostra un exemple d’un dels informes que es generen quan l’usuari els demana.
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