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1.- DISSENY CAMBRA FRIGORÍFICA AMB DESGLAÇ D’AIRE FORÇAT AMB ATURADA 
DE COMPRESSOR. (3 pts) 

   1.1-.  Dibuixau l’esquema hidràulic bàsic amb evaporador sec amb simbologia 
normalitzada. 

●         Tant el condensador com l’evaporador són dinàmics (amb ventilador) 

●         El compressor serà del tipus semiobert alternatiu. 

●         La vàlvula d'expansió serà termostàtica amb compensació per pressió 

●         El termòstat ha d’actuar sobre la  vàlvula solenoide. 

●         El pressòstat serà únic d’alta-i baixa pressió.  

●         Hi ha d’haver els elements mínims  addicionals. 

  1.2-.  Dibuixau l’esquema elèctric de potència amb simbologia normalitzada  

●  Xarxa elèctrica trifàsica 230/400 V. 

● Les proteccions generals de la instal·lació seran les següents: IGA, Int. Diferencial 
general, i els PIAs necessaris per protegir la instal·lació. 

● Compressor trifàsic 230/400 amb proteccions per relé tèrmic i termistor INT69. 

●  El condensador  i l’evaporador seran monofàsics. 

  1.3- . Dibuixau l’esquema elèctric de comandament  amb simbologia normalitzada  

● Els receptors: compressor,  vàlvula solenoide i evaporador de la instal·lació s’han de 
poder aturar per un  interruptor. 

● El condensador sempre funcionen conjuntament amb el compressor. 

●  El termòstat ambient controla la vàlvula solenoide. (sistema pump down). 

● El pressòstat de baixa, en detectar una disminució de la pressió del circuit, talla 
l’alimentació del compressor. 

●  El pressòstat d’alta, en detectar una pujada imprevista de la pressió del circuit, talla 
l’alimentació del compressor. 
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● El procés de  desglaç  es realitzarà mitjançant la programació del termòstat provocant 
l’aturada del compressor per baixa pressió. 

●  S’instal·là senyalitzacions per conèixer l’estat de tots els elements. 

● El ventilador d’evaporador sempre estarà en marxa, menys quan l’aturem per 
interruptor. 
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2.- CÀLCUL DE NECESSITATS TÈRMIQUES D’UNA CAMBRA DE CONGELACIÓ (2 pts) 

 Consideracions: 

● La cambra frigorífica de congelació  està construïda a partir de panells tipus sandwich 
de poliuretà reticulat (escuma de poliuretà embotida dins planxes d’acer) de dimensions 
5’00m x 2’00m x 2’20m.  

● El panell sandwich té un espessor de 120mm i una conductivitat tèrmica de 
0,022W/m·˚C. La cambra frigorífica té una única porta com entrada/sortida. 

● La cambra frigorífica està pensada per congelar 500 kg de carn al dia (400 kg de 
porc, 100 kg de conill) a una temperatura de -20 ˚C 

● Els productes  entren dins la cambra de congelació procedents d’un escorxador a 
una temperatura de 8 ˚C. 

● La cambra frigorífica es troba a una zona dins un edifici industrial on la temperatura 
exterior a la cambra frigorífica és de 18˚C i una HR=50%. 

● En el funcionament diari de la cambra frigorífica trobem 2 persones que entren i 
surten manejant gènere un total aproximat de 4 hores al dia. 

●  Dins la cambra frigorífica hi trobem un evaporador (amb un motor elèctric de 50 W)  
i dos punts de llum de 20 W per unitat que funcionen quan hi ha gent dins. 

● La cambra frigorífica du dues  resistències de desglaç  de 450 W que funciones 10 
minuts cada 8 hores. 

● Es farà una previsió de funcionament de la cambra de 16 hores/ dia. 

Taules:  
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3.- APORTACIÓ SOLAR TÈRMICA (1 pts) 

Volem saber quin percentatge d’aportació tindrem amb un col·lector de solar tèrmica 
model: ATERSA AS-2 4M  en el mes de juliol. 

Consideracions: 

● Tipus instal·lació: habitatge 
● Nombre d’habitacions 4. 
● La ubicació és a les Illes Balears. 
● Inclinació dels Captadors 40 º 
● Temperatura ACS prevista 60 º C 
● Considerem pèrdues per orientació  5%  i pèrdues per ombres un 5 % 

Característiques  Captadors     

Tipus captador ATERSA AS-2 4M 

Factor d'Eficiència η   

Coeficient Global de Pèrdues 
(coef) 

  

Superfície de captador (m2)   

Longitud (mm)   

Amplada (mm)   

Àrea Total (m2)   
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  Juliol 

Necessitats  ( litres/dia) 

Temperatura mitjana aigua (ºC) 

Energia necessària dia  (kJ dia) 

Radiació solar horitzontal   (kJ/ m2) 

Factor correcció inclinació 

Irradiació Solar horitzontal ( W/m2) 

Temperatura mitjana captador Tm (º C) 

Temperatura ambient Ta (ºC) 

Radiació solar damunt captador (kJ/m2) 

Irradiació Solar damunt el captador (W/m2) 

Pèrdues per ubicació 

Rendiment captador  (%) 

% contribució solar 

  

Rendiment colector: η = η0 - k1·(Tm - Ta)/I 
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Taules:  

 

  

Taula A2: Radiació global mitjà  mensual sobre superfície horitzontal (kJ/m2) 
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 Taula A3 correcció irradiació en funció de la inclinació 

 

 

Taula A4:  Intensitat de radiació  mitjà  útil mensual sobre superfície horitzontal 
(W/m2) 
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Taula A5:  Temperatures mitjanes ambients  
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4.- CÀLCUL  D’UNA INSTAL·LACIÓ DE GLP PER UNA CUINA D’UN RESTAURANT (1 
pts) 

Consideracions: 

● El subministrament de gas propà de la instal·lació prové d’una bateria de botelles 
formada per dos conjunts en paral·lel. 
● Es  realitzarà  la bateria amb botella  industrial UI-350. 
● Els aparells a gas que es connecten són els següents : 
○ Caldera ACS a gas “tipus C” amb una potència útil de 24 kW i rendiment 90% 
(Pressió = 37mbar). Funciona 6 hores/dia al 50%. 
○ Forn de pizzes a gas “tipus A” amb una potència nominal de 20 kW (Pressió = 
37mbar). Funciona 4 hores/dia al 100%. 
○  Cuina 4 focs a gas “tipus A” amb una potència nominal de 30 kW (Pressió = 
37mbar). Funciona 8 hores/dia al 50%. 

Calcular: 

● Nombre de botelles mínim per vaporització  (considerem temps màxim continu 1 
hora) 
● Nombre de botelles mínim per  una autonomia de 15 dies. 
● Esquema de la instal·lació. 
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Taula  i nomograma 
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5.-  EXERCICI BALANÇ ENERGÈTIC (1 pts) 

Consideracions: 

● Instal·lació de refrigeració de baixa temperatura 
● Refrigerant R-449a 
● La instal·lació consta de compressor semihermètic 
● El condensador i l’evaporador són per aire de tipus forçat 
● Vàlvula termostàtica com a dispositiu d’expansió 

Paràmetres 

● Temperatura d’entrada d’aire al condensador: 25ºC 
● ΔT considerada al condensador: 15ºC 
● Subrefredament: 8 K 
● Pressió manomètrica de baixa: 1,5 bar 
● ΔT a l’evaporador: 7ºC 
● El refrigerant abandona la cambra a -10ºC 
● El refrigerant arriba a l’entrada del compressor a 5ºC 
● El caudal de refrigerant és de 65,5 Kg/h 
● Suposem compressió ideal i que no hi ha caigudes de pressió a les línies. 

Calcular i respondre 

● Temperatura mitjana d’evaporació 
● Temperatura de la cambra 
● Potència frigorífica de l’evaporador en KW 
● Temperatura de descàrrega del compressor 
● Caudal volumètric teòric a l’entrada del compressor 
● Selecciona un model de compressor adequat 
● Quin és el cabal volumètric desplaçat pel compressor seleccionat? 
● EER teòric 
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6.- UNITAT DE TRACTAMENT D’AIRE (2 pts) 

6.1 A la següent màquina de tractament d’aire indica: 

a) Nom de cadascuna de les parts numerades d’1 a 10.  

b) Breu explicació de la finalitat de cada una. 

c) Breu explicació del funcionament del conjunt. 
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6.2  En la UTA d'un restaurant  tenim les següents dades de disseny: 

Aire exterior:  T. Bulb sec=30ºC  

T. Bulb humit = 24ºC 

Aire interior:    T. bulb sec=24ºC  

Humitat relativa Hr=50% 

Càrrega  sensible:       Qse=40KW 

Càrrega  latent:           Qle=10KW 

Factor de by pass FBP=0,2 

Ventilació = 50 persones. 

Heu de tenir  en compte que a les càrregues indicades cal afegir les de  l’aire de 

renovació. 

calor de vaporització aigua: 2260 kJ/kg 

Trobau: 

a.      Quin cabal ha de tenir el ventilador d'impulsió (en m3/h) 

b. La potència (kW) de la bateria freda. 

 

 


