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Guia docent
280653 - 280653 - Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització

Última modificació: 14/06/2022
Unitat responsable: Facultat de Nàutica de Barcelona
Unitat que imparteix: 742 - CEN - Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques.

Titulació: GRAU EN TECNOLOGIES MARINES (Pla 2010). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 4.5 Idiomes: Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: SERGIO IVÁN VELASQUEZ CORREA

Altres: Primer quadrimestre:
SERGIO IVÁN VELASQUEZ CORREA - DT, GTM

CAPACITATS PRÈVIES

És convenient haver cursat i, millor, superat Termodinàmica i Termotècnia.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
GTM.CE30. Capacitat per dissenyar i gestionar sistemes d'optimització energètica aplicats a instal.lacions marines.
GTM.CE25. Coneixement dels fonaments dels sistemes i màquines Fluidomecànica, motors de combustió interna, turbines de vapor i
de gas, generadors de vapor, fred i climatització.

STCW:
ME.1. A-III/1-1. Funció: Maquinària naval, a nivell operacional
ME.2. A-III/1--CCS 1.4.3.4 Preparació, funcionament, detecció d'errors i mesures necessàries per a prevenir les avaries en els
següents sistemes de control i màquines: .4 altres tipus de maquinària auxiliar, inclosos els sistemes de refrigeració, climatització i
ventilació
ME.3. A-III/1-3. Funció: Manteniment i reparacions, a nivell operacional
ME.4. A-III/1-CCS 3.2.1 Mesures de seguretat que s'han d'adoptar per a treballs de reparació i manteniment, inclòs l'aïllament segur
de les màquines i l'equip de bord, abans de permetre que el personal treballi en tal equip o maquinària
ME.5. A-III/1-CCS 3.2.2 Coneixements mecànics bàsics apropiats, tant teòrics com pràctics
ME.6. A-III/1-CCS 3.2.3 Manteniment i reparació, com ara el desmantellament, ajust i nou muntatge de maquinària i equip
ME.7. A-III/1-CCS 3.2.4 Ús d'eines especialitzades i d'instruments de mesura apropiats
ME.8. A-III/1-CCS 3.2.5 Característiques de disseny i selecció de materials per a la construcció d'equip
ME.9. A-III/1-CCS 3.2.6 Interpretació dels dibuixos i manuals de maquinària
ME.10. A-III/1-CCS 3.2.7 Interpretació de diagrames dels sistemes de canonades, hidràulics i pneumàtics

METODOLOGIES DOCENTS

La metodologia docent serà principalment treball a classe, podent haver realització de treballs individuals o en equip i presentació dels
mateixos, exercicis pràctics i treball personal amb el material docent penjat a ATENEA.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

STCW competences:
Appropriate use of hand tools, machine tools and measuring instruments for fabrication and repair on board
Project characteristics and selection of materials for the building of equipment.
Interpretation of instructions books and drawings.
Operational functions of systems and equipments.
Main and auxiliary machinery operation and their control systems.
Maintenance of marine machinery systems including control devices.
Adquirir, comprendre i sintetitzar coneixements.
Plantejar i resoldre problemes.
Elaborar informes tècnics.
Adoptar solucions en casos pràctics.
Realitzar la memòria d'una pràctica de laboratori o d'un treball.
Analitzar resultats.
Relacionar coneixements de disciplines diferents.
Desenvolupar el raonament i esperit crític i defensar de forma oral o escrita.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 67,5 60.00

Hores grup mitjà 5,0 4.44

Hores grup gran 40,0 35.56

Dedicació total: 112.5 h

CONTINGUTS

Principis fonamentals

Descripció:
1. Context històric de la refrigeració i la climatització
2. Principis termodinàmics aplicats a la refrigeració i la climatització

Objectius específics:
Conèixer els conceptes empírics, científics i tècnics dels processos de refrigeració i climatització al llarg de la història

Activitats vinculades:
Classes magistrals i lectures recomanades sobre el tema

Dedicació: 5h
Grup gran/Teoria: 5h
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Cicles frigorífics

Descripció:
Estudi dels cicles termodinàmics emprats en refrigeració, els seus diferents diagrames de representació, justificació de la seva
ocupació i característiques principals, així com dels elements de les instal?lacions que funcionen segons aquests cicles.

Objectius específics:
Entendre els diferents estats de les substàncies de treball en les etapes dels cicles de refrigeració simple, en cascada, compostos i
d'absorció.

Activitats vinculades:
Classes magistrals, lectures sobre textos relacionats i resolució de problemes aplicats.
Assignació d'exercicis com a part de l'avaluació contínua

Dedicació: 5h
Grup gran/Teoria: 5h

3. Fluids refrigerants

Descripció:
Impacte ambiental. Seguretat.

Objectius específics:
Conèixer les característiques químiques, d'acompliment i de disposició ambiental de les diferents substàncies utilitzades en els
processos de refrigeració.

Activitats vinculades:
Utilització dels manuals HVAC i de refrigeració de referència.
Coneixement dels diagrames de les substàncies i les taules per obtenir les dades de treball en diferents situacions i problemes
pràctics

Dedicació: 11h
Grup gran/Teoria: 5h
Activitats dirigides: 1h
Aprenentatge autònom: 5h
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Instal·lacions de compressió mecànica

Descripció:
Refrigerants utilitzats. Classificacions. Toxicitat, inflamabilitat i agressivitat mediambiental. Paràmetres que els defineixen. Fluids
frigorígens i frigorífers.
Estudi dels diferents components dels cicles de compressió mecànica simple, tant d'evaporador sec com inundat. Cicles
d'evaporació directa i amb fluid auxiliar.
Estudi dels principals cicles de doble compressió.
Cicles en cascada.
Diferents tipus de compressors i els seus sistemes de control de capacitat.
Tipus de condensadors. Torres de refrigeració i condensadors evaporatius.
Evaporadors. Sistemes de desglaçar.
Dispositius d'expansió. Tub capil?lar. Vàlvules termostàtiques, de nivell, electròniques.
Sistemes de control i automatització d'instal?lacions frigorífiques.
Elements auxiliars.
Canonades.

Activitats vinculades:
Classes magistrals i resolució de problemes aplicats.
Utilització dels diagrames termodinàmics de les substàncies de treball.
Utilització de programari específics per al càlcul i dimensionament de sistemes de refrigeració per compressió de vapor

Dedicació: 13h
Grup gran/Teoria: 13h

5. Recuperació de refrigerants

Descripció:
Sistemes emprats per a la recuperació de tot el refrigerant i l'oli des d'una instal?lació frigorífica abans de la seva
desballestament.

Objectius específics:
Conèixer els requeriments normatius en la utilització i recuperació de les substàncies refrigerants

Activitats vinculades:
Classes magistrals i exposició de casos pràctics

Dedicació: 7h
Grup gran/Teoria: 1h
Activitats dirigides: 1h
Aprenentatge autònom: 5h
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Instal·lacions frigorífiques marines

Descripció:
Instal·lacions actuals d'amoníac.
Instal·lacions marines amb salmorra.
Cambres frigorífiques en els diferents tipus de vaixell.
Vaixells refrigerats.
Vaixells congeladors.
Contenidors refrigerats. Diferents tipus. Instal?lacions frigorífiques en els vaixells portacontenidors.

Objectius específics:
Conèixer les aplicacions específiques dels sistemes de refrigeració en el sector marítim:
* Transport frigorífic de productes
* Congelació i ultracongelació de productes i mercaderia
* Transports especials (gas natural liquat i altres mercaderies especials)
* Climatització i condicionament de càrregues especials i dels espais per a la tripulació

Activitats vinculades:
Classes magistrals i resolució de problemes aplicats
Lectures recomanades i assignació de treballs pràctics tutoritzats

Dedicació: 5h
Grup gran/Teoria: 5h

Climatització

Descripció:
Diagrames psicromètrics.
Processos de climatització.
Instal?lacions marines de climatització.
Operació i manteniment.

Objectius específics:
Conèixer els diferents aspectes pràctics de la climatització i les seves aplicacions en el sector marítim

Activitats vinculades:
Classes magistrals i problemes d'aplicació
Utilització de la carta psicrométrica en diferents aplicacions pràctiques de climatització preparació d'ambients de treball

Dedicació: 5h
Grup gran/Teoria: 5h

Sistemes d'absorció

Descripció:
Sistemes d'absorció

Objectius específics:
Conèixer altres mètodes de refrigeració basats en sistemes d'absorció més enllà dels sistemes que usen la compressió de vapor i
els seus potencials aplicacions industrials i marítimes

Activitats vinculades:
Classes magistrals i resolució de problemes pràctics i aplicats

Dedicació: 2h 30m
Grup gran/Teoria: 2h 30m
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9. Càlcul d'instal·lacions frigorífiques

Descripció:
Càlcul d'instal·lacions frigorífiques

Objectius específics:
Dimensionar la mida, geometria i necessitats energètiques d'una instal·lació frigorífica i de climatització amb èmfasi en
aplicacions marítimes.

Activitats vinculades:
Classes magistrals i resolució de problemes aplicats en els càlculs de càrregues tèrmiques i dimensionament de les instal
frigorífiques i de climatització

Dedicació: 4h 30m
Grup gran/Teoria: 2h 30m
Activitats dirigides: 1h
Aprenentatge autònom: 1h

ACTIVITATS

Treball dirigit (projecte d'instal·lació frigorífiques i / o de climatització)

Descripció:
Treball dirigit (projecte d'instal·lació frigorífiques i / o de climatització)

Lliurament:
projecte escrit

Dedicació: 8h 20m
Grup gran/Teoria: 8h 20m

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Prova final amb un valor del 70% de la nota, notes de proves de control o altres activitats avaluables durant el quadrimestre amb un
valor conjunt del 30% de la nota final.
La reavaluació consistirà en un examen de tot el temari de l'assignatura.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Si no es realitza alguna de les activitats de laboratori, treball o avaluació, es considera com a no puntuada.
Es considera No Presentat quan no realitzi cap de les proves.
Les habituals dels exàmens escrits.
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