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Abstracte 

El present treball consta del disseny d’un sistema continu per refredar fruita amb aigua 

freda. Aquest sistema s’anomena hydrocooling, de l’anglès: refredar amb aigua, i 

presenta una característica molt interessant: aconsegueix refredar grans volums de fruita 

en un temps molt inferior, en comparació amb altres mètodes que no utilitzen aigua en  

contacte directe amb l’aliment.  

Finalment, en el treball, s’arriben a les conclusions de que es poden refredar al voltant 

de 80 palots, carregats amb 300 𝑘𝑔 de fruita cadascun, des d’una temperatura de 30 º𝐶 

a uns 13 º𝐶 en un temps d’uns 15 minuts, cosa que fa que el sistema hydrocooling sigui 

una opció captivadora per les empreses d’exportació de fruita de pinyol o llavor. 

 

Abstract 

The present work is based on the design of a continuous system for cooling fruit with 

cold water. This system is called hydrocooling, and has a very interesting feature: it 

manages to cool large volumes of fruit in a much shorter time, compared to other 

methods that doesn’t use water in direct contact with the food. 

Finally, in the work, it is concluded that around 80 bags can be cooled, loaded with 300 

kg of fruit each, from a temperature of 30 ºC to about 13 ºC in a time of more or less 15 

minutes, making the hydrocooling system a captivating option for stone or seed fruit 

export companies.  
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Objectius 

Els objectius principals de l’estudi es centraran en el disseny d’un sistema on el 

recorregut que haurà de fer el palot en qüestió sigui continu, en el transcurs del 

refredament dels elements que conté. A continuació s’anomenen diversos objectius que 

es pretenen assolir: 

1. Proposar solucions factibles i reals que es puguin dur a terme a cost acceptable. 

2. Anomenar solucions tenint en compte factors econòmics. 

3. Utilitzar els coneixements necessaris adquirits en assignatures de la carrera per 

aportar idees constructives. 

4. Proposar un bon disseny per aconseguir un refredament previ significatiu i 

obtenir diferencies considerables respecte al fet de no utilitzar cap mètode de 

refredament previ a la cambra frigorífica. 

5. Adquirir nous coneixements o bé ampliar els existents. 

6. Adquirir capacitat per traslladar idees tècniques i teories en solucions físiques 

possibles i viables de realitzar en la realitat. 

7. Estudiar en detall com evoluciona la temperatura en funció del temps d’una 

peça de fruita a una certa temperatura inicial, i quins factors intervenen en la 

dissipació òptima de la calor, és a dir adquirir coneixements més extensos sobre 

enginyeria tèrmica.   
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Memòria  

En el present treball de final de grau en Enginyeria Mecànica, s’ha desenvolupat un 

projecte tècnic on es descriuen diferents aspectes rellevants sobre el sistema 

hydrocooler: un sistema que permet refredar aliments utilitzant aigua freda, en especial 

fruita i verdura, de forma més eficient que un sistema alternatiu, basat en aire, per 

exemple. 

A continuació es troba un resum dels diferents annexes, en els quals hi ha el 

desenvolupament de cada apartat, amb informació addicional complementaria als 

resultats finals. 

L’hydrocooling és un sistema que permet refredar grans quantitats d’aliments utilitzant 

aigua freda. La idea és que hi hagi un distribuïdor de l’aigua freda des de la part 

superior de l’hydrocooler, i en el seu interior hi transcorrin els elements que es volen 

refredar, en aquest cas palots plens de fruita provinent del camp a una temperatura 

relativament elevada.  

L’aigua percola per dins dels palots, emportant-se la calor dissipada des de la fruita, i 

arriba a un dipòsit on s’acaba de recollir tota l’aigua que ha mullat els palots, per tal de 

ser impulsada gràcies a una bomba cap a un dipòsit major, que conté el sistema 

frigorífic. Des d’aquest últim dipòsit, s’impulsa de nou l’aigua freda cap al distribuïdor, 

i tornaria a començar el cicle de nou. 

El sistema hydrocooling conté principalment els elements següents: 

 -Sistema frigorífic. 

 -Hydrocooler. 

 -Dipòsit d’aigua freda. 

 -Dipòsit d’aigua reciclada. 

 -Instal·lació hidràulica. 

Per a l’estudi s’han considerant palots estàndards, amb una capacitat de càrrega de 500 

𝑘𝑔  i una massa dels palots d’uns 40 𝑘𝑔. 
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L’objectiu que s’ha marcat en el present treball és aconseguir refredar 15.000 𝑘𝑔 de 

fruita per hora, equivalents a 50 palots plens amb 300 𝑘𝑔 de fruita, des d’una 

temperatura de 30 a 10 º𝐶. 

Primerament s’ha realitzat un estudi tèrmic bàsic per a quantificar el temps aproximat 

que tardaria el procés de refredament en realitzar-se. Considerant préssecs de 150 𝑔, de 

7 𝑐𝑚 de diàmetre, que estan a 30 º𝐶, sent mullats per aigua a 5 º𝐶, tardarien uns 20 

minuts en arribar a la temperatura final de 10 º𝐶.  

S’han considerant unes dimensions de l’hydrocooler de: 26 𝑚 de llargada total, sense 

considerar la zona de neteja, 22 𝑚 de llargada de refredament actiu, és a dir, on hi ha el 

distribuïdor d’aigua, 1,24 𝑚 d’amplada i 2,13 𝑚 d’alçada. Si en l’hydrocooler els palots 

es passen 30 segons en la zona de neteja, i a continuació viatgen per el seu interior a una 

velocitat molt baixa, uns 0,036 𝑚/𝑠, en una hora es refredarien 81 palots, sent 31 palots 

més que els marcats com a objectiu. Per últim, s’ha considerat que l’emplaçament de 

l’hydrocooler es farà en una nau industrial d’una empresa exportadora de fruita, sense 

marcar límits en l’espai disponible. 

El present disseny de l’hydrocooler està pensat en tenir dues plantes, és a dir, que els 

palots siguin dipositats per la part inferior i que un sistema d’elevació els elevi fins a la 

base de la planta superior.  

S’ha elegit per a realitzar l’operació d’elevació utilitzar dos pistons hidràulics, un que 

s’encarregarà del moviment propi d’elevació, i l’altre que empenyerà els palots per tal 

de que arribin a la base de la planta superior. S’han marcat els requeriments de que els 

pistons que s’hauran d’utilitzar han de poder elevar un metre, 3,4 𝑘𝑁, en un temps no 

superior a 15 segons. Per tal de poder-ho realitzar sense cap problema, les dimensions 

dels pistons han de ser com a mínim 63 𝑚𝑚 de diàmetre dels pistons, 36 𝑚𝑚 de 

diàmetre de la tija, que es pugui allargar al menys un metre i que funcioni amb una 

bomba que els hi subministri a cadascun dels pistons 12 𝑙/𝑚𝑖𝑛 d’oli.  

Per el tema del transport per l’interior de l’hydrocooler, s’ha optat per l’opció d’una 

estructura metàl·lica que conté diferents engranatges, alguns actius moguts per uns 

motors trifàsics, i alguns passius per tal de donar tensió a unes cadenes, sobre les quals 

hi estaran dipositats tots els palots. El moviment rotatiu dels engranatges actius donarà 

moviment lineal a les cadenes en la zona de refredament actiu de l’hydrocooler, i per 
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tant els palots, la part inferior dels quals descansarà sobre les cadenes, es mouran de 

forma síncrona, sense que hi hagi lliscament entre els palots i les cadenes.  

Per a que l’hydrocooler funcioni es necessari que una gran quantitat d’aigua freda 

estigui circulant a través seu. S’ha fixat un valor d’uns 0,0136 𝑚3/𝑠/𝑚2. Com que 

l’àrea del distribuïdor d’aigua és d’uns 27 𝑚2, el cabal d’aigua necessari per la 

instal·lació és d’uns 0,371 𝑚3/𝑠.  

A partir d’aquest cabal, i fent unes suposicions de les longituds dels tubs per els quals hi 

circularà l’aigua freda, s’arriba al resultat de que es necessita una bomba B1 per a 

impulsar l’aigua freda del dipòsit cap al distribuïdor, que proporcioni una altura 

piezomètrica d’uns 2,5 𝑚, i a banda, una altra bomba B2 per a impulsar l’aigua que 

percola per tots els palots i és recollida en el dipòsit d’aigua reciclada, de tornada cap al 

dipòsit gran d’aigua freda, que proporcioni una altura piezomètrica d’uns 5,5 𝑚 . 

Respecte al sistema frigorífic, s’ha considerat que des del dipòsit surt l’aigua freda a 5 

º𝐶, i torna a 6 º𝐶. Realitzant una balanç energètic, agafant com a volum de control el 

propi dipòsit d’aigua freda, s’obté que el sistema frigorífic ha de tenir la capacitat 

d’eliminar un 1,5 𝑀𝑊 de potència frigorífica.  

En aquest apartat s’estudia l’evolució de la temperatura dels palots en funció del temps 

que es passen dins l’hydrocooler. L’estudi s’ha basat en la llei de semi refredament de 

Newton, i s’ha desenvolupat un algorisme amb el software MatLab per tal de realitzar 

els càlculs referents a la transferència tèrmica entre els préssecs i l’aigua, de forma 

iterativa. L’algorisme amb MatLab, després de realitzar tots els càlculs, mostra per 

pantalla un gràfic de l’evolució de la temperatura dels palots en funció del temps, i com 

que per dins de l’hydrocooler els palots viatgen a una velocitat constant i coneguda, 

també es pot interpretar el gràfic sent una funció temperatura-posició. 

El fet més rellevant que es pot apreciar en el gràfic és que, per aconseguir refredar una 

palot fins als 10 º𝐶, han de passar uns 36 minuts dins l’hydrocooler. 

Com que per l’hydrocooler hi transcorren palots, seguint una trajectòria lineal però 

havent de passar per una zona d’elevació, és una bona idea instal·lar una sèrie de 

sensors que detectin els palots en unes respectives posicions, per a que enviïn senyal als 

pistons i motors, a través un sistema lògic de control programable, amb l’objectiu 

d’automatitzar el transport dels palots a través de l’hydrocooler. En el respectiu apartat, 
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s’explica en detall els passos a seguir per tal que el sistema funcioni de forma contínua, 

i els palots recorrin tota la trajectòria de forma correcta. 

Tenint present que qualsevol element que constitueix el sistema hydrocooler té un cost 

associat, en l’apartat del pressupost s’indica de forma orientativa quin cost tindria per un 

fabricant d’hydrocoolers construir-ne un, amb les característiques indicades en el 

projecte,  

En tot treball s’ha de realitzar consultes en fonts externes, per a cercar informació que es 

desconeix i per tenir una guia a l’hora de desenvolupar els apartats corresponents a cada 

idea. En l’apartat de la webgrafia es troben els enllaços a les diferents pàgines d’internet 

consultades. 

Per acabar, s’han realitzat una sèrie de plànols indicant de forma acurada les 

característiques de l’hydrocooler, amb les cotes corresponents.  
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ANNEX I. Disseny de l’hydrocooler 

I.I Introducció a l’hydrocooling 

L’hydrocooling és un sistema de refredament que utilitza aigua freda amb l’objectiu 

d’extreure calor, en aquest cas de la fruita. És un dels mètodes més efectius d’eliminar 

calor ràpidament dels aliments, ja que l’aigua entra en contacte directe amb l’aliment. 

Això fa que hi hagi una transferència calorífica més ràpida que, per exemple, utilitzant 

aire fred, ja que el coeficient que representa la velocitat de transferència calorífica és 

major per l’aigua que per l’aire. Així mateix en garanteix la qualitat en el procés de 

conservació, transport i comercialització, ja que l’aliment no es deshidrata. 

El principal objectiu que compleix l’hydrocooling és la reducció de càrrega tèrmica, que 

ha d’eliminar la cambra frigorífica un cop la fruita surti del sistema. Es pretén eliminar 

aproximadament un 80 % de la calor provinent de la fruita un cop acabat el procés de 

pre-refredament. Amb això s’aconseguiria que la cambra només hagi de mantenir una 

temperatura freda de la fruita, i no realitzar el procés de refredament.  

Al extreure gran quantitat d’energia tèrmica en un temps inferior, que el temps requerit 

per realitzar el refredament en una cambra frigorífica convencional, fa que el sistema 

hydrocooling tingui una potencia, per a realitzar la transferència de calor, superior a la 

d’una cambra frigorífica. 

El sistema hydrocooling consisteix principalment en el següent: 

1. Un sistema frigorífic, el qual està incorporat dins del dipòsit d’aigua freda, i 

manté la temperatura de l’aigua entorn als 5 º𝐶, per tal de disposar sempre 

d’aigua freda per a realitzar el procés de refredament de forma òptima.  

2. Hydrocooler, pel qual hi entra la fruita a una temperatura inicial, relativament 

elevada, i en surt a una temperatura final, considerablement inferior a la inicial. 

Aquest conté un distribuïdor que permet ruixar la fruita amb l’aigua freda. La 

idea és que dins del distribuïdor sempre hi hagi un nivell d’aigua constant, per 

tal de que es produeixi una dutxa constant d’aigua sobre els palots de fruita. 

3. Un dipòsit d’aigua freda. Com que el consum d’aigua freda en l’hydrocooler 

serà força elevat, el dipòsit d’aigua es preveu instal·lar-lo per tal de tenir un gran 

recipient on recollir l’aigua reciclada, provinent de l’hydrocooler, amb aigua 
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nova, provinent de la xarxa municipal d’aigua, i poder impulsar de nou cap a 

l’hydrocooler aigua freda. 

4. Un dipòsit d’aigua reciclada, on anirà a parar tota l’aigua que s’utilitza en la 

zona de l’hydrocooler, per a poder ser impulsada cap al dipòsit d’aigua freda. 

5. Una instal·lació hidràulica, que permet portar l’aigua des del dipòsit d’aigua 

freda, mitjançant la bomba B1, fins al distribuïdor d’aigua de l’hydrocooler, més 

concretament a la zona de refredament, i també reciclar l’aigua que es va 

escalfant degut a la dissipació de calor de la fruita, mitjançant la bomba B2, de 

tornada al dipòsit d’aigua freda. 

Tot just a l’entrada de l’hydrocooler, hi haurà una zona on es realitzarà una neteja, per 

tal d’eliminar possibles restes no desitjades sobre la fruita de dins del palot. L’aigua 

utilitzada en la zona de neteja, després de realitzar la seva funció i arribar a la part 

inferior del palot, es recolliria en una safata i es considerarà com aigua que no pot ser 

reintroduïda en el sistema.  

A continuació, en la Figura  1 es pot observar una representació del sistema 

hydrocooling: 

 

Figura  1: Representació esquemàtica del sistema hydrocooling. 

Els avantatges, entre altres del sistema hydrocooling són els següents: 

1. En el procés de pre-refredament, l’energia s’utilitza per a refredar aigua, i per 

tant no s’ha de refredar grans instal·lacions com cambres frigorífiques, que 

contenen fruita calenta a dins. Refredant l’aigua, que posteriorment s’utilitzarà 

per a ruixar la fruita calenta, permet centrar el consum energètic en un sol punt, i 

fer-ho de forma més eficient. 
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2. Aquesta forma de refredament allarga la vida de l’aliment, ja que s’aconsegueix 

d’una forma més ràpida la temperatura de conservació. A banda, ajuda a 

mantenir el sabor, textura i color de la fruita.  

3. Permet un ràpid refredament de grans quantitats d’aliments.  

Per tal de ser eficient, el sistema frigorífic ha de tenir suficient capacitat per tal 

d’eliminar la calor absorbida de la fruita. Així mateix, la durada entre l’entrada de la 

fruita al sistema i la sortida ha de ser tal que es permeti eliminar la màxima calor de la 

fuita, també del seu interior. Tenint en compte que per a refredar grans quantitats de 

palots, que contenen fruita provinent del camp, es necessiten grans quantitats d’aigua, el 

fet de disposar d’un dipòsit és fonamental, ja que permet la recirculació de l’aigua i 

n’evita el consum excessiu de la xarxa.  

Com que el sistema hydrocooling utilitza directament l’aigua reciclada sobre l’aliment, 

serà imprescindible controlar la qualitat de l’aigua, i s’haurà de clorar d’acord amb les 

normatives vigents per a cada aliment, amb l’objectiu d’eliminar microorganismes. 

Tanmateix, cada un cert número de cicles de reutilització de l’aigua del dipòsit, serà 

necessari una renovació, parcial o total, de l’aigua que conté.  

L’hydrocooler permet el pas dels palots al llarg seu mitjançant un sistema de cinta 

transportadora, amb capacitat de càrrega suficient com per aguantar el pes de tots els 

palots carregats de fruita damunt seu. La velocitat a la qual avancen els palots sobre la 

cinta transportadora vindrà donada principalment per dos factors:  

1. La temperatura final a la que es vol fer arribar la fruita dels palots. 

2. El número de palots que es vol refredar per hora.  

És fàcil entendre que com més palots es vulguin refredar per hora, la temperatura 

d’aquests no serà tant baixa com en el cas de refredar-ne menys unitats.  

Si es vol refredar una gran quantitat de palots per hora, la velocitat d’avenç dels palots 

haurà de ser elevada, per tal que els palots recorrin tot el camí en un temps reduït, 

permetent que més palots entrin en l’hydrocooler i arribant a una temperatura final A. 

En canvi, si es prefereix refredar menys unitats, la velocitat d’avenç es pot fixar a una 

velocitat baixa, permetent que els palots estiguin més temps sota la dutxa d’aigua freda, 

dissipant més calor a l’aigua, i arribant finalment a una temperatura B, més baixa que A. 
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L’objectiu principal que es vol assolir al passar els palots plens de fruita calenta del 

camp a través de l’hydrocooler és assolir una temperatura de la fruita al voltant dels 10  

º𝐶, ja que sobre aquelles temperatures el procés metabòlic de la fruita es veu disminuït 

considerablement, realitzant un xoc de fred i retenint la qualitat de la fruita de forma 

ràpida, tot i que després del procés de pre-refredament per l’hydrocooler la fruita 

arribarà a una temperatura inferior, dins de les cambres frigorífiques. 
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I.II Principals factors per al disseny de l’hydrocooler  

Un factor important a l’hora de parlar de l’hydrocooler és la seva longitud, més 

concretament la seva longitud de refredament activa.  

Si es disposa d’un hydrocooler que fa 100 𝑚 de llargada, d’aquests 100 𝑚 podria ser 

que només 96 o 97 𝑚 es puguin considerar de refredament actiu, contenint el 

distribuïdor d’aigua, sent els 3 o 4 𝑚 restants destinats a la zona de col·locació/retirada 

dels palots.  

Seguint aquest principi, s’obté l’àrea de refrigeració activa, que correspon al producte 

de la longitud de refrigeració activa per l’amplada de l’hydrocooler.  

Tot i així, descriure la capacitat de l’hydrocooler solament amb el paràmetre de longitud 

no és acurat del tot, si no es tenen en consideració factors com: 

• La velocitat que tindrà el palot. 

• L’amplada de l’hydrocooler. 

• La temperatura de l’aigua utilitzada per refredar la fruita. 

Resumint, els paràmetres principals de disseny que s’han de tenir en consideració per a 

l’estudi de l’hydrocooler són els que es troben el la Taula  1: 

Taula  1: Paràmetres principals de disseny. 

1. Longitud total: L [𝒎] 5. Longitud de refredament activa: Lra [𝒎] 

2. Amplada: Am [𝒎] 6. Altura: H [𝒎] 

3. Temperatura inicial de la fruita dels palots: Ti [º𝑪] 7. Temperatura de l’aigua freda: Tf [º𝑪] 

4. Velocitat del palot dins del túnel: Vp [𝒎/𝒔] 8. Cabal d’aigua per metre quadrat: Qm2 [𝒎𝟑/𝒔/𝒎𝟐] 

A continuació, en la Figura  2, es poden observar els paràmetres numerats en una 

representació gràfica: 
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Figura  2: Representació gràfica de l’hydrocooler juntament amb els paràmetres de disseny. 
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I.III Volum de fruita a refredar 

L’estudi es basarà en un cas fictici d’una empresa que es dedica al negoci de 

l’exportació de fruita de pinyol i/o llavor. Contextualitzat temporalment en l’època 

d’estiu, entre el mes de juny i setembre, el volum de fruita provinent del camp que rebrà 

l’empresa per dia és alt.  

Considerant que arriben des del camp 8 camions plens de palots amb fruita al dia, i 

considerant que cada camió transporta 50 palots, s’hauran de refredar 400 palots en una 

jornada laboral.  

Els palots que s’utilitzaran per l’estudi són uns palots estàndards, fabricats amb polietilè 

d'alta densitat, les característiques dels quals es troben en la Taula  2: 

Taula  2: Característiques principals del palot utilitzat en l’estudi.  

Dimensions exteriors (llargada · amplada · alçada) 1200 x 1000 x 790 [𝑚𝑚] 

Dimensions interiors (llargada · amplada · alçada) 1110 x 910 x 620 [𝑚𝑚] 

Capacitat volumètrica 670 [L] 

Capacitat de càrrega estàtica 500 [kg] 

Massa 39,6 [kg] 

Una imatge del palot en qüestió es troba en la Figura  3: 
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Figura  3: Palot estàndard amb cotes exteriors. 

Seguint amb les hipòtesis anteriors i considerant que cada palot conté 300 quilograms 

de fruita, al final del dia s’haurà d’haver refredat, utilitzant el sistema hydrocooling, una 

massa total de fruita de: 

𝑀𝑡 = 𝑀𝑝 · 𝑁𝑝 = 300 𝑘𝑔 · 400 𝑝𝑎𝑙𝑜𝑡𝑠 = 120.000 𝑘𝑔      [1] 

on 𝑀𝑡: massa total de fruita provinent del camp al dia [𝑘𝑔]; 𝑀𝑝: massa de cada palot ple 

de fruita [𝑘𝑔] i 𝑁𝑝: número de palots provinents del camp. 

Considerant una jornada laboral de 8 hores, la massa de fruita per hora que s’ha de 

refredar és : 

𝑀ℎ =
𝑀𝑡

𝑡𝑙
=

120.000 𝑘𝑔

8 ℎ
= 15.000 

𝑘𝑔

ℎ
           [2] 

on 𝑀ℎ: massa de fruita a refredar per hora [𝑘𝑔/ℎ]; 𝑀𝑡: massa total de fruita provinent 

del camp al dia [𝑘𝑔] i 𝑡𝑙: hores d’una jornada laboral [ℎ]. 

Com que treballar amb unitats de quilograms per hora a refredar no és una data 

intuïtiva, es troba l’equivalència en número de palots:  

1 𝑝𝑎𝑙𝑜𝑡 → 300 𝑘𝑔;  𝑥 𝑝𝑎𝑙𝑜𝑡𝑠 → 15.000 𝑘𝑔; 15.000 𝑘𝑔 · 1 𝑝𝑎𝑙𝑜𝑡 = 300 𝑘𝑔 · 𝑥; 𝑥 =

50 𝑝𝑎𝑙𝑜𝑡𝑠             [3] 

on 𝑥: número de palots, la fruita dels quals s’ha de refredar per hora. 
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Un cop determinat un valor com a objectiu a complir, en aquest cas aconseguir refredar 

passant per l’hydrocooler 50 palots o bé 15 tones de fruita per hora, és moment de 

decidir quins valors podrien tenir els paràmetres de disseny per a satisfer el requeriment. 

Per a donar solució a aquestes preguntes, s’utilitzaran diverses equacions de l’àmbit 

d’Enginyeria Tèrmica.  
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I.IV Estudi bàsic de la transferència de calor 

I.IV.I Plantejament teòric 

El principal aspecte a estudiar serà determinar la velocitat de transferència de calor entre 

la fruita i l’aigua.  

Quan quelcom es refreda o s’escalfa, el fenomen físic es coneix com a transferència de 

calor. La transferència de calor en aquest cas es fa per convecció, és a dir, que hi ha una 

transferència de calor entre un sòlid, la fruita, i un fluid, l’aigua. 

L’expressió que permet calcular la velocitat de transferència de calor per convecció és 

la següent:  

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ · 𝐴 · (𝑇𝑠 − 𝑇𝑓)         [4] 

on �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣: velocitat de transferència de calor per convecció [𝑊]; ℎ: coeficient de 

transferència de calor per convecció [
𝑊

𝑚2·º𝐶
]; 𝐴: superfície de la fruita a través de la qual 

hi ha transferència de calor [𝑚2]; 𝑇𝑠: temperatura mitjana de la superfície de la peça de 

fruita [º𝐶] i 𝑇𝑓: temperatura de l’aigua freda per la dutxa [º𝐶].  

Dels paràmetres que composen l’equació [4]: 

• El paràmetre ℎ es determina utilitzant una equació addicional, que es descriu 

posteriorment. 

• El paràmetre 𝐴 es pot calcular considerant que la fruita té forma esfèrica, amb  la 

formula de l’àrea d’una esfera: 

 𝐴 = 4 · 𝜋 · 𝑅2         [5] 

on 𝑅 és el radi de la peça de fruita model en [𝑚]. 

• La temperatura mitjana 𝑇𝑠 de la superfície d’una peça de fruita qualsevol es 

calcula de la forma següent: 

𝑇𝑠 =
𝑇𝑖+𝑇𝑖.𝑓

2
         [6]  

On 𝑇𝑠: temperatura mitjana de la superfície de la peça de fruita [º𝐶]; 𝑇𝑖: 

temperatura inicial de la peça de fruita [º𝐶] i 𝑇𝑖.𝑓: temperatura final de la peça de 

fruita [º𝐶]. 

• La temperatura 𝑇𝑓 de l’aigua utilitzada per ruixar la fruita es considera d’uns 

cinc graus centígrads. 
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Per aquest estudi, s’analitzarà la velocitat de transferència de calor d’un préssec, que 

està inicialment a una temperatura 𝑇𝑖 i es ruixat per aigua a temperatura 𝑇𝑓, sent 𝑇𝑓 ˂ 𝑇𝑖. 

Es vol determinar la velocitat de transferència calorífica per convecció des del préssec 

cap a l’aigua en watts, l’energia calorífica total que perd el préssec en joules i el temps 

que tarda el procés, en segons. 

L’energia calorífica total que perd el préssec s’avalua amb la següent expressió:  

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑚 · 𝐶𝑝 · (𝑇𝑖 − 𝑇𝑖.𝑓)         [7]  

on  𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙: energia calorífica total dissipada per el préssec [𝐽]; 𝑚: massa del préssec 

[𝑘𝑔]; 𝐶𝑝: calor específica del préssec [
𝑘𝐽

𝑘𝑔·𝐾
]; 𝑇𝑖: temperatura inicial del préssec [º𝐶] i 

𝑇𝑖.𝑓: temperatura final del préssec [º𝐶]. 

Un cop es coneix el terme de la velocitat de transferència de calor per convecció i 

l’energia calorífica total que perd el préssec, es pot calcular el temps que tarda el procés 

de refredament per part del préssec en realitzar-se, avaluant l’expressió següent:  

𝑡 =
𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣
           [8] 

on 𝑡: temps que triga el procés en realitzar-se [𝑠]; 𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙: energia calorífica total 

transferida des del préssec [𝐽]; �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣: velocitat de transferència de calor per convecció 

[𝑊].  

Com que la magnitud watts es equivalent a joules per segon, de l’expressió [8] s’obté 

directament el temps en segons.  
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I.IV.II Condicions i paràmetres inicials  

Es suposa que es parteix d’una temperatura inicial de la fruita d’uns 𝑇𝑖 = 30º𝐶, i es vol 

refredar la fruita fins arribar a uns 𝑇𝑖.𝑓 = 10º𝐶. 

Utilitzant l’equació [6] s’obté el valor de temperatura mitjana de la superfície de la 

fruita. S’estableix aquesta temperatura per a la utilització de l’equació [4] que té en 

consideració una temperatura de la fruita que no és ni la  d’inici ni la final.  

𝑇𝑠 =
𝑇𝑖+𝑇𝑖.𝑓

2
=

30+10

2
= 20º𝐶         [6] 

La temperatura de l’aigua utilitzada per a extreure la calor de la fruita es considera que 

està sempre a 5 º𝐶.  

Els paràmetres que s’utilitzen pel càlcul es troben en la Taula  3: 

Taula  3: Paràmetres per als càlculs tèrmics. 

Paràmetre Descripció Valor 

Fruita 

𝐷 Diàmetre extern 0,070 𝑚 

ρ Densitat 
960 

𝑘𝑔

𝑚3
 

𝐶𝑝 Calor específica 
3,910 

𝑘𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
 

𝑇𝑖 Temperatura inicial 30 º𝐶 

Aigua 

𝑘 Conductivitat tèrmica 
0,568 

𝑊

𝑚 · 𝐾
  

𝑣 Viscositat cinemàtica 
1,535 · 10−6  

𝑚2

𝑠
 

µ𝑓 Viscositat dinàmica de l’aigua a temperatura 𝑇𝑓 
1,520 · 10−3  

𝑘𝑔

𝑚 · 𝑠
 

µ𝑠 Viscositat dinàmica de l’aigua a temperatura 𝑇𝑠 
1,003 · 10−3  

𝑘𝑔

𝑚 · 𝑠
 

𝑃𝑟 Número de Prandtl 11,400 
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En la Taula  3, el valor del diàmetre s’ha determinat partint de la massa d’un préssec de 

mida normal, i juntament coneixent la densitat s’ha pogut calcular el seu volum, i amb 

la formula del volum d’una esfera s’obté el seu diàmetre. 

La densitat i calor específica s’ha extret de l’Annex utilitzat en l’assignatura 

“Enginyeria Tèrmica I”, més concretament de la Taula A-7. 

Tant la conductivitat tèrmica com viscositat dinàmica i número de Prandtl s’ha extret de 

l’Annex utilitzat en l’assignatura “Enginyeria Tèrmica I”, més concretament de la Taula 

A-9. 

El valor de viscositat cinemàtica s’ha extret de Kreith-Bohn, “Principios de 

transferencia de calor”, 6ª ed. 2001, més concretament de la Taula 13: Agua a presión 

de saturación.  

El valor de la conductivitat tèrmica expressat en 
𝑊

𝑚·𝐾
 és equivalent a l’expressat en 

𝑊

𝑚·º𝐶
. 

Tots els paràmetres associats a l’aigua s’han escollit per a una temperatura de 5º𝐶.  

Tres paràmetres importants en aquest càlcul són:  

1. El número de Reynolds [Re], sent un número adimensional que representa la 

relació entre les forces d’inèrcia de la intensitat d’un flux i les forces de fricció 

vinculades a la viscositat del fluid.  

2. El número de Nusselt [Nu], sent un número adimensional que representa la 

millora de transferència de calor a través d’una capa d’un fluid com a resultat de 

la convecció en relació a la conducció a través de la mateixa capa de fluid.  

3. El número de Prandtl [Pr], sent un número adimensional proporcional al 

quocient entre la velocitat de difusió de la quantitat de moment i la difusivitat 

tèrmica. 
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I.IV.III Resolució  

A continuació es realitza un primer anàlisi per donar resposta a quant valen les següents 

expressions:  �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 , 𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 , 𝑡 , considerant les hipòtesis que s’han fet respecte a la 

temperatura de la fruita del palot i de l’aigua. 

Per a poder fer un seguiment dels passos descrits a continuació, es tornen a escriure les 

equacions descrites prèviament: 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ · 𝐴 · (𝑇𝑠 − 𝑇𝑓)         [4] 

 𝐴 = 4 · 𝜋 · 𝑅2         [5] 

𝑇𝑠 =
𝑇𝑖+𝑇𝑖.𝑓

2
           [6] 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑚 · 𝐶𝑝 · (𝑇𝑖 − 𝑇𝑖.𝑓)         [7]  

𝑡 =
𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣
           [8] 

I) Partint de l’equació [4], es té com a incògnita el paràmetre ℎ, el qual pot ser 

aïllat de la següent expressió: 

𝑁𝑢𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 =
ℎ·𝐷

𝑘
= 2 + [0,4 · 𝑅𝑒1/2 + 0,06 · 𝑅𝑒2/3] · 𝑃𝑟0,4 · (

µ𝑓

µ𝑠
)

1/4

  [9] 

II) Un cop es té el valor de ℎ, es pot calcular �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣  aplicant conjuntament 

l’equació [5] i [6], que descriuen l’àrea de transferència de calor i la 

temperatura mitjana de la superfície de la fruita durant el procés de 

refredament.  

III) S’avalua l’equació [7] per trobar l’energia calorífica total dissipada per la 

fruita, on la massa 𝑚 es considera de cent cinquanta grams.   

  

IV) Finalment s’estima el temps que tardarà la fruita en passar de la temperatura 

inicial a la final, avaluant l’equació [8]. 

En l’expressió [9] es considera el número de Reynolds 3,5, ja que l’expressió és vàlida 

per valors de Reynolds entre 3,5 i 80.000. Com que el valor de Reynolds és directament 

proporcional a la velocitat de l’aigua que xocarà amb la fruita, i considerant el cas més 

desfavorable, el qual és dona quan l’aigua xoca amb la fruita a una velocitat 

relativament baixa, s’ha considerat correcte utilitzar aquest valor. Considerant aquest 
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valor de Reynolds, i els dels altres paràmetres indicats en la Taula  3, s’obté un valor de 

Nusselt de 4,604. Amb aquest valor de Nusselt s’obté el valor del paràmetre ℎ, aïllant-

lo de l’expressió [9], i és de 37,358 
𝑊

𝑚2·º𝐶
. Un cop obtingut el paràmetre ℎ, tornant a 

l’expressió [4], s’obté un �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 = 8,626 𝑊, i a partir de l’expressió [7], una 𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

11.730 𝐽, i finalment un temps 𝑡 = 1359,842 𝑠 ≈ 22 𝑚𝑖𝑛.  
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I.IV.IV Resultats obtinguts i conclusions 

En la Taula  4 es troben recopilats els paràmetres parcials i finals calculats: 

Taula  4: Recopilació dels paràmetres parcials i finals calculats 

𝐷 = 0,07 𝑚 𝑚 = 150 𝑔 𝑇𝑖 = 30º𝐶 𝑇𝑖. 𝑓 = 10º𝐶   𝑇𝑓 = 5 º𝐶 

𝐴 0,015 𝑚2 

𝑅𝑒 3,500 

𝑁𝑢𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 4,604 

ℎ 
37,358  

𝑊

𝑚2 · º𝐶
 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 8,626 𝑊 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 14.076 𝐽 

𝑡 22  𝑚𝑖𝑛 

Aquest anàlisi està centrat en una sola peça de fruita, però el resultat de temps obtingut 

necessari per a refredar la fruita és vàlid per tenir una idea de quant tardarà un palot ple 

de fruita a refredar-se. A efectes pràctics, es considerarà que cada palot ha de romandre 

vint minuts sota la pluja d’aigua freda.  

Com que en l’anàlisi anterior hi ha hagut factors que s’han desconsiderat, a continuació 

es mencionen diversos aspectes que es podrien tenir en consideració per fer un estudi 

més acurat: 

1. No tota la fruita té el mateix diàmetre, per tant l’àrea de transferència de calor 

podria arribar a variar, com també podria arribar a variar la massa de fruita que 

hi ha al palot. 

2. S’ha considerat que tota la fruita es refreda amb l’aigua a la mateixa 

temperatura: mig grau centígrad, però això no és cert, ja que la temperatura de 

l’aigua que toca per primer cop la fruita i la que es troba tocant la fruita de la 

part inferior del palot no és la mateixa, sinó que haurà augmentat.    
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3. El cabal d’aigua freda que s’utilitza per refredar la fruita tampoc s’ha tingut en 

consideració, sinó que s’ha partit directament d’un valor de Reynolds, sense 

calcular-lo explícitament en funció de la velocitat en la que circula l’aigua, i en 

conseqüència en funció del cabal d’aigua freda que circula per la instal·lació. 

S’hauria de tenir en consideració que, com per al càlcul s’ha utilitzat el valor 

més desfavorable del número de Reynolds, si en la realitat s’augmenta aquest 

número, augmentant el cabal d’aigua freda, augmentaria també el valor del 

coeficient de transferència de calor ℎ, i els resultats de refredament podrien 

millorar, aconseguint refredar abans la fruita del palot, no perdent de vista 

tanmateix que el cost elèctric referent a la bomba hidràulica que impulsaria 

l’aigua des del dipòsit augmentaria.  
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I.V Dimensions del túnel  

Per a donar resposta a aquest apartat s’ha fet les següents consideracions: 

• El palot es diposita sobre la cinta transportadora amb el costat d’1 𝑚 en 

sentit de l’eix de les “x”, per tal d’estalviar metres lineals de túnel. 

• En la zona de neteja, cada palot hi està 30 segons, temps que s’ha considerat 

raonable per eliminar qualsevol resta no desitjada de dins del palot. Aquest 

paràmetre s’anomenarà tn [s]. 

• Es considera, per aquest primer anàlisi, que per la cinta transportadora 

circulen els palots un darrera l’altre, és a dir, com si hi hagués només un 

carril. Per tant el valor Am de l’amplada del túnel ha de ser com a mínim 

1200 𝑚𝑚 , que és el que fa un palot d’ample. En la Figura  4 es pot observar 

una representació gràfica sobre els carrils i l’amplada Am que tindrà 

l’hydrocooler si es suposa que té un carril o dos: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4: Representació de vista en planta dels palots en el túnel de pre-refrigeració, en 1 carril i en 2 carrils. 

Per tant, si hi ha un sol carril, l’amplada valdrà:  

𝐀𝐦 = 1200 + 2d [𝑚𝑚]        [10] 

I si hi ha dos carrils, l’amplada valdrà: 

𝐀𝐦 = 2 · 1200 + 3d [𝑚𝑚]        [11] 

on el paràmetre 𝐝 és una variable de disseny, la qual interessa que sigui el menor 

possible ja que en la zona definida per aquest paràmetre no es produeix cap refredament 

útil, es considera uns 20 mm. 
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En principi, l’hydrocooler tindrà dues plantes, la planta baixa per on entren els palots 

amb la fruita calenta, i la planta superior, on arriben els palots un cop hagin 

transcorregut la meitat de la seva trajectòria total. L’acció de com passar els palots de la 

planta baixa a la primera s’estudiarà en un apartar posterior.  

La idea principal és que hi hagin dues zones ben diferenciades: la zona de neteja i la 

zona de refredament. 

Un cop dipositat un palot en la zona de neteja, començarà el procés de neteja durant 

trenta segons. Un cop acabat aquest procés, el palot es dipositarà en la zona de 

refredament, que està tot seguit, mitjançant un motor elèctric acoblat als corrons per a 

donar-li moviment. Un nou palot serà dipositat en la zona de neteja, i durant els 30 

segons corresponents a la neteja del nou palot, el palot anterior es desplaçarà una certa 

distància per a deixar lloc en la zona de refredament per al nou palot.  

Tenint en compte que el primer palot s’estarà 30 segons sota la dutxa d’aigua freda dins 

l’hydrocooler per cada nou palot que es diposita en la zona de neteja, considerant que 

cada palot ha de romandre 20 minuts sota la dutxa, i suposant que els palots estan en 

contacte dins l’hydrocooler, el paràmetre Lra definit en la Taula  1, referent a la 

longitud de refredament activa, haurà de ser de 22 𝑚 . Aquests 22 𝑚 surten de fer el 

següent raonament: Quan després del palot número 1 s’hagin dipositat deu palots més, i 

per tant el palot número 1 estigui situat en la posició 11 𝑚, significarà que el palot 1 

s’ha passat 300 segons en l’hydrocooling, que és l’equivalent a un quart del temps total 

que s’hi ha d’estar, sent aquest temps total 1200 segons, equivalent als 20 minuts. Si 

aquesta posició que ocupa el palot número 1 es multiplica per dos, s’obtenen els 22 𝑚, i 

per tant en la posició 22 𝑚, el palot número 1 s’ha passat la meitat del temps sota la 

dutxa d’aigua freda. Finalment, quedarà només elevar el palot per arribar a la planta 

superior, on seguirà la trajectòria inversa, tornant a la posició de partida però a una cota 

superior. En la Figura  5 es pot observar una representació esquemàtica de com 

s’ubicarien els palots dins l’hydrocooler, indicant del palot número 1 la seva posició i el 

temps que porta transcorregut en el procés de refredament. 
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Figura  5: Representació lineal dels palots sobre els corrons. 

Finalment, en la Figura  6 es troba una representació completa de tots els palots que 

cabran en l’hydrocooler quan estigui funcionant a màxima capacitat. S’ha marcat en 

línia discontinua els grups de palots, tenint al capdavant el palot número 1, sent el palot 

de referència a l’hora de comptabilitzar el temps de refredament.  

 

Figura  6: Representació dels palots dins l'hydrocooler. 

En la Figura  6 el paràmetre e és una variable de disseny, que pot prendre el valor de 2 

𝑚, per assegurar que hi ha suficient espai per el palot en la zona de neteja i en la zona 

d’elevació a la planta superior.   

Per tant, el palot número 1 al cap de 8 minuts, és a dir, 1200 segons, ha passat per tot el 

trajecte de l’hydrocooler, i per tant es pot considerar que la fruita del seu interior es 

troba a 6 º𝐶. D’altra banda tenint present que darrera d’ell hi ha més palots circulant per 

l’hydrocooler de forma contínua, i que estan a una diferència de 30 segons referent al 

temps de refredament, després dels 8 minuts, cada 30 segons hi haurà un palot nou que 

estarà refredat. Per tant, en la Taula  5 es troba el número de palots refredats que 



       Treball final de grau – Disseny d’un hydrocooler 

 

28 

 

s’obtenen respecte el temps total transcorregut, des de que es comença a refredar el 

palot número 1. 

En la Taula  5 es troben els resultats dels palots refredats en funció del temps. Segons la 

Taula  5, en 25 minuts s’hauran refredant 11 palots, i en mitja hora s’hauran refredat 21 

palots, i per tant en una hora s’hauran refredat 81, sent 31 palots més dels previstos a 

refredar de bon principi.  

Taula  5: Representació del temps transcorregut i del número acumulat de palots refredats 

 

La conclusió que es pot treure d’aquest anàlisi és que, si es planteja el problema 

d’aquesta forma, el número acumulat de palots refredats respecte el temps depèn només 

del temps que s’estan els palots en la zona de refredament, ja que això condiciona el 

ritme d’avenç dels palots en la zona de refredament, avançant per tal de deixar espai al 

nou palot. Per tant, aquest paràmetre tn referent al temps de neteja és un paràmetre 

variable, i es podrien analitzar diferents casos per a diferents valors de tn, sempre 

considerant que hi haurà un valor de tn mínim, per tal de que la fruita de dins el palot es 

pugui netejar de la manera més òptima. 

A banda, si es pren el mateix valor de tn però en canvi es dissenya el túnel per a que 

tingut dos carrils, tal com es mostra en la Figura  4, en comptes d’un com s’ha 

considerat en aquest primer anàlisi, llavors la capacitat de refredament de l’hydrocooler 

es duplicaria, arribant a poder refredar 162 palots per hora, i per tant superant 

considerablement el requeriment de refredar 50 palots per hora. 

Per tant, un cop arribat en aquest punt, es poden definir els següents paràmetres de 

disseny: L, Lra, Am, H, Vp. 

El paràmetre Vp que marca la velocitat que tenen els palots dins de l’hydrocooling, és 

un paràmetre senzill de determinar, utilitzant la fórmula de la velocitat lineal de física: 
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𝑣 =
𝑒

𝑡
            [12] 

on 𝑣 és la velocitat lineal; 𝑒 és l’espai recorregut i 𝑡 és el temps transcorregut per a 

recórrer l’espai 𝑒 circulant a una velocitat 𝑣. Per tant, si s’imposa que un palot qualsevol 

ha de recórrer 22 𝑚 en 600 segons, llavors la velocitat que haurà de portar el palot serà 

de:  

𝑣 =
𝑒

𝑡
=

22 𝑚

600 𝑠
= 0,036

𝑚

𝑠
= 0,132

𝑘𝑚

ℎ
        [13] 

Finalment, en la Taula  6 es troben els paràmetres de disseny de l’hydrocooler. El 

paràmetre H es pot representar de la forma següent: Considerant les dades de la Taula  

2, un palot té 790 𝑚𝑚 d’alçada, el paràmetre H vindrà definit per la suma de tots els 

paràmetres parcials: a, b i c. En la Figura  7 es troba una representació gràfica de 

l’hydrocooler de perfil: 

 

Figura  7: Representació del paràmetre altura H de l'hydrocooler en funció dels paràmetres parcials a, b i c. 

El paràmetre a es considera de 20 𝑐𝑚, pel simple fet de deixar un petit espai entre la 

planta superior i el palot o bé el distribuïdor i el palot. 

Per tant:  

𝐻 = 2 · 790 + 2𝑎 + 𝑏 + 𝑐 [𝑚𝑚]        [14] 
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Taula  6: Paràmetres de disseny de l'hydrocooler 

 1 carril 2 carrils 

L [𝒎] Lra +
2𝑒

1000
 = 26 

Lra [𝒎] 22 

Am [𝒎] 1200

1000
+

2𝑑

1000
= 1,24 2 ·

1200

1000
+

3𝑑

1000
= 2,46 

H [𝒎] 
2 ·

790

1000
+

2𝑎

1000
+

𝑏

1000
+

𝑐

1000
=  2,13 

Vp [𝒎/𝒔] 0,036 

De tots els paràmetres definits anteriorment, l’altura, l’amplada i llargada del propi 

hydrocooler s’acabarien de definir perfectament si es realitzés un estudi més dedicat a la 

fabricació real de l’equip. Per tant el que s’ha fet en aquest cas és donar uns valors als 

paràmetres entremitjos que contenen les dimensions d’altura, amplada i llargada de 

l’hydrocooler, com a possible solució.  

Als paràmetres a, b, c, d i e se li han assignat uns valors que podrien quedar definits a 

l’hora de la construcció real de l’hydrocooler: 

a=200 𝑚𝑚 ; b=50 𝑚𝑚; c=100 𝑚𝑚 ; d=20 𝑚𝑚; e=2000 𝑚𝑚 

A la columna de “2 carrils“, totes les files menys l’amplada són iguals que per la 

columna d’1 carril, per això no s’han tornat a escriure. 

Els paràmetres L, Am i H contenen dimensions del palot, les quals són donades en 

mil·límetres, i es divideix per mil per tal d’obtenir la dimensió en metres. 
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I.VI Hipòtesis d’emplaçament 

Com bé s’ha comentat al principi d’aquest apartat, l’estudi es realitza fent la suposició 

que l’hydrocooler estarà instal·lat en una empresa que es dedica a l’exportació de fruita, 

i com durant l’època d’estiu rep grans quantitats de fruita des del camp, es planteja 

instal·lar un hydrocooler per tal de refredar ràpidament el gran volum de fruita per tal de 

dipositar-lo dins les cambres frigorífiques un cop la fruita ja estigui relativament freda. 

De l’apartat 1.5 anterior, s’ha conclòs que les dimensions de l’hydrocooler seran les que 

apareixen en la Taula  6, on l’altura, amplada i longitud estan expressades en forma 

paramètrica, i se’ls hi ha donat un valor determinat que podria ser una possible solució. 
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ANNEX II. Anàlisi de l’elevació dels palots des de la planta baixa a 

la planta superior de l’hydrocooler  

Partint de la idea de que l’hydrocooler tindrà dues plantes, per la planta baixa seran 

dipositats els palots a l’inici del procés, i arribaran a la planta superior per finalitzar el 

trajecte de refredament. Per aconseguir elevar els palots la idea més simple és instal·lar 

dos pistons hidràulics. El pistó 1 (P1) s’encarregarà del moviment propi d’elevació, i el 

pistó 2 (P2) farà l’operació de moure el palot longitudinalment en direcció horitzontal.  

Recuperant la Figura  6, els pistons aniran col·locats en la zona d’elevació marcada en 

color rosa en la Figura  8: 

 

Figura  8: Representació de la ubicació de la zona d'elevació. 

En la Figura  9 es pot observar de manera més detallada com s’han de col·locar els 

pistons P1 i P2 anomenats anteriorment: 

 

Figura  9: Representació dels pistons P1 i P2. 
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Respecte a la Figura  9, s’ha de destacar que s’han representat qualitativament els 

pistons en la seva posició d’extensió nul·la. Quan el palot en qüestió, representat per un 

quadrat vermell en la Figura  9, arribi sobre la base del pistó 1, aquest haurà d’elevar-lo 

una distància h, d’un metre (justificació h = 1𝑚 veure Figura  7, considerant el valor de 

b ≈ 0), per a portar la base del palot a la mateixa altura que la base de la planta superior 

de l’hydrocooler. Un cop aquesta acció s’hagi completat, actuarà el pistó P2 realitzant la 

seva extensió una distància Lx, mentre el pistó 1 segueix en la seva posició estesa, amb 

l’objectiu d’empènyer el palot sobre la base de la planta superior.  

En l’apartat 1 s’ha comentat que els palots abans d’entrar a la zona de refredament, 

passaran a la zona de neteja, que està tot just a l’entrada de l’hydrocooler, on s’estaran 

uns trenta segons sota una dutxa d’aigua a pressió per eliminar la brutícia que pugui 

haver, però sempre controlant de no malmetre la fruita a causa d’una pressió exagerada 

de l’aigua. Per enllaçar amb aquesta idea, el temps que hauria de trigar tota l’operació 

d’elevació ha de ser d’uns 30 segons, per tal de que es realitzin en paral·lel dos accions: 

la neteja i l’elevació d’un palot determinat. Per tant, ara queda per definir quins tipus de 

pistons hidràulics s’haurien d’instal·lar, per garantir que puguin suportar la força del pes 

d’un palot qualsevol, i quina configuració hauria de tenir la bomba que subministra el 

cabal d’oli als pistons, amb l’objectiu de que es realitzin les operacions en un temps no 

superior a trenta segons.  

Requeriment 1 

El requeriment 1 està relacionat amb la capacitat que ha de tenir el pistó hidràulic per tal 

de poder elevar la càrrega. Recordant que s’ha suposat que els palots porten tres-cents 

quilograms de fruita cadascun, la força total que haurà de vèncer el pistó en l’elevació 

serà d’uns 𝟑, 𝟒 𝒌𝑵, comptant també la massa del propi palot i una massa addicionat 

referent a l’aigua que pugui quedar dins del palot. 

Com que els pistons només han de realitzar treball en una sola direcció, s’optarà per uns 

pistons de simple efecte, els quals quan no se’ls hi aplica cap pressió provinent de la 

bomba, mantenen una posició d’equilibri, és a dir la d’extensió nul·la. L’aspecte crític a 

analitzar des del punt de vista de capacitat de càrrega, és la d’evitar el vinclament. El 

vinclament és una deformació a causa de l’esforç a compressió de la tija del cilindre 

hidràulic, que s’ha d’evitar.  
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Requeriment 2 

El requeriment 2 està relacionat amb el tema temps. Partint de que es necessitarà una 

certa velocitat d’elevació per part del pistó 1, i enllaçant amb la definició de cabal: 

 𝑄 = 𝑣 · S           [15] 

on 𝑄 és el cabal d’oli que entra dins de la cambra del pistó en [𝑚3/𝑠]; 𝑣 és la velocitat 

lineal d’extensió del pistó [𝑚/𝑠];  i S és la secció del pistó que conté la tija [𝑚2].  

Com que la secció del pistó estarà fixada, la velocitat queda simplement funció del 

cabal d’oli que entra dins de la cambra del pistó. Per tant imposant, per exemple, que 

l’acció d’elevació es produeixi en 15 segons i l’acció d’empènyer, 15 segons més, 

s’obtindrà una velocitat requerida, i finalment el cabal requerit. Amb aquesta última 

dada ja es pot buscar una bomba que proporcioni el cabal requerit per a realitzar les 

maniobres en el temps establert.  

Resumint, s’ha d’elevar un 1 𝑚, una càrrega de 3,4 𝑘𝑁 en 15 segons. S’ha de 

determinar el valor del diàmetre del pistó i de la tija i justificar que no hi haurà 

vinclament, juntament amb el càlcul del cabal d’oli necessari per a garantir que 

l’elevació es produeixi en el temps fixat.  

Per a donar resposta a aquesta qüestió s’utilitzen coneixements de l’assignatura 

Mecatrònica II. 

1. Primer es suposa una pressió màxima del circuit hidràulic, 𝑃𝑚à𝑥 = 16 𝑏𝑎𝑟. 

2. Es determina l’àrea teòrica que ha de tenir el pistó (també s’obté el valor del 

diàmetre d’aquest) en funció de la força que ha de vèncer i la pressió màxima 

del circuit hidràulic: 

𝐴1 =
𝐹·100

𝑃𝑚à𝑥·𝜂ℎ−𝑚
         [16] 

on 𝐴1 és l’àrea teòrica del pistó [𝑐𝑚2]; 𝐹 és la força que s’ha de vèncer [𝑘𝑁];  i 

𝜂ℎ−𝑚 és el rendiment hidràulic-mecànic, el qual es suposa del 95 %. 

Realitzant el càlcul es determina que 𝐴1 = 22,36 𝑐𝑚2 i el diàmetre corresponent 

és de 53,35 𝑚𝑚. 

3. Utilitzant la informació que apareix en la Figura  10, extreta dels apunts 

d’actuadors hidràulics de l’assignatura Mecatrònica II, s’elegeix d’entre pistons 

hidràulics normalitzats, el pròxim valor superior del diàmetre del pistó calculat, 

és a dir 63 𝑚𝑚, tenint 31,2 𝑐𝑚2 de superfície. La pressió real del circuit 
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hidràulic serà doncs, aïllant de l’equació 16 la variable de la pressió, de 

11,47 𝑏𝑎𝑟. 

 

Figura  10: Característiques dels cilindres hidràulics, extret dels apunts de Mecatrònica II. 

4. Comprovació de la resistència a vinclament. S’utilitza el diàmetre de la tija del 

cilindre que s’ha seleccionat, sent de 𝐷𝑡 = 36 𝑚𝑚 = 3,6 𝑐𝑚. Amb l’equació 

d’Euler següent, equació 17, es calcula la longitud equivalent lliure de 

vinclament: 

𝐿𝑝 = √
𝜋2·𝐸·𝐼

𝐹·𝐶𝑠
          [17] 

on 𝐿𝑝 és la longitud equivalent lliure de vinclament [𝑐𝑚]; 𝐸 és el mòdul 

d’elasticitat de l’acer [𝑁/𝑐𝑚2]; 𝐼 és el moment d’inèrcia de la tija del pistó 

[𝑐𝑚4]; 𝐹 és la força a vèncer [𝑁]; 𝐶𝑠 és un coeficient de seguretat (per exemple 

5). 

Abans d’avaluar l’equació 17, es calcula el moment d’inèrcia amb la fórmula 

corresponent per una barra massissa circular: 

𝐼 =
𝜋·𝐷𝑡

4

64
= 8,24 𝑐𝑚4        [18] 
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Avaluant l’equació 17: 

𝐿𝑝 = √
𝜋2·2,1·107·8,24

3400·5
= 316,95 𝑐𝑚       [19] 

Finalment, amb la fórmula següent es pot determinar el valor de la cursa del 

pistó lliure de vinclament: 

𝐶 =
𝐿𝑝

𝐾
          [20] 

on C és la cursa del cilindre sense vinclament i K és el factor d’ancoratge, és a 

dir que la base del cilindre està rígidament fixada i a l’extrem oposat hi ha una 

càrrega lliure, que no recolza en cap element de suport, sent la corresponent a 

l’apartat f) en la Figura  11, llavors K = 2. 

Per tant, finalment avaluant l’equació 19: 

C =
316,95

2
= 158,47 cm         [21] 

El resultat que s’obté és satisfactori, ja que la cursa màxima sense vinclament 

que pot tenir la tija és major a la cursa requerida, d’un metre, cent centímetres.  
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Figura  11: Representació de les formes de fixar l'extrem de la  tija del pistó amb el cilindre. 

5. Finalment queda per determinar el cabal que ha de subministrar una bomba al 

pistó 1. 

La velocitat d’elevació (extensió) és: 

𝑣 =
ℎ

𝑡
=

1𝑚

15𝑠
= 0,067 𝑚/𝑠        [22] 

on  𝑣 és la velocitat d’elevació requerida per al palot [𝑚/𝑠]; ℎ és l’altura on s’ha 

de portar el palot [𝑚] i 𝑡 és el temps disponible per fer l’acció [s]. 
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Per tant el cabal requerit és: 

𝑞 = 6 · 𝐴1 · 𝑣 = 6 · 31,2 · 0,067 = 12,54
𝑙

𝑚𝑖𝑛
·

1𝑚3

1000 𝑙
·

1 𝑚𝑖𝑛

60 𝑠
= 2,09 · 10−4 𝑚3

𝑠
 

[23] 

on 𝑞 és el cabal requerit pel cilindre [𝑚3/𝑠] ; 𝐴1 és l’àrea del pistó normalitzat 

[𝑐𝑚2].  

Tenint en compte que aquest anàlisi s’ha realitzat contemplant l’elevació d’un palot 

qualsevol, és a dir, contemplant l’acció que requereix més esforç referent a moure 

càrregues pesades de forma vertical, i com que l’acció que ha de fer el pistó 2 no 

requereix de més capacitat hidràulica que la que fa el pistó 1, per simplificar, 

s’instal·laran els pistons P1 i P2 iguals. S’elegiran uns pistons tals que: 

• Tinguin un diàmetre del pistó de 63 𝑚𝑚. 

• Un diàmetre de la tija del cilindre de 36 𝑚𝑚. 

• Que es pugui allargar al menys 1000 𝑚𝑚 = 1 𝑚 = 𝒉 

• Que funcioni amb una bomba que li subministri 2,09 · 10−4 𝑚3/𝑠. 
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ANNEX III. Anàlisi estructural de l’hydrocooler 

Fins ara es tenia en ment la idea d’utilitzar, per a transportar els palots al llarg del túnel 

de refredament, corrons subjectats a una base longitudinal (vindria a ser el suport de 

color blau de la Figura  12), en la mateixa direcció del túnel, distribuïts uniformement 

per tal de poder suportar la càrrega dels palots, però fent una cerca per internet buscant 

proveïdors d’aquest tipus de transport utilitzant corrons, es troba que la capacitat de 

càrrega per metre que ofereixen és insuficient, d’uns 160 kg/m, quan el requeriment 

seria que aguantés uns 350 kg/m. A tall d’exemple, l’empresa Manutant fabrica cintes 

transportadores gravitacionals amb corrons, tant d’acer com de PVC, i la cinta que 

apareix en la Figura  12, a part de que el palot no entraria correctament a la cinta, ja que 

la longitud d’un corró és de 800 mm quan hauria de ser com a mínim 1200 mm, sent la 

distància del costat llarg del palot, té una capacitat de càrrega màxima de 160 kg/m: 

 

Figura  12: Imatge extreta de la pàgina web www.manutant.es, on es pot observar una cinta transportadora de 

corrons. 

Per tant, l’opció que es proposa seleccionar és un element de transmissió a base de 

cadenes, com el que es pot observar en la Figura  13: 
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Figura  13: Cinta transportadora amb cadena. Imatge extreta dels apunts de Càlcul i Disseny de Màquines, 

ELEMENTS DE TRANSMISSIÓ FLEXIBLES. 

En general, els materials amb els que està fabricat aquest tipus d’element de transmissió 

és acer al carboni, acer inoxidable, alumini, plàstic, entre altres, els quals tots tenen una 

característica en comú: són inoxidables. Aquesta és una característica molt important a 

contemplar, ja que aquest element estarà en continu contacte amb l’aigua. 

La idea principal en aquest element de transmissió és que la base dels palots es dipositin 

just a sobre de la cadena transportadora, i considerant que la fricció entre el palot i la 

cadena és suficientment gran com per garantir que no hi hagi lliscament entre un i 

l’altre, la velocitat lineal que portarà el palot serà justament la velocitat d’avanç de la 

cadena, que vindrà lligada per la velocitat angular dels motors elèctrics que donaran 

moviment a tota la cadena.  

L’anàlisi estructural s’hauria de plantejar des del punt de vista de tots els elements que 

subjecten els eixos de transmissió dels engranatges, tant motrius com passius (motrius 

referents a l’engranatge que està connectat directament al motor i aporta moviment a la 

cadena, i passius referents a l’engranatge que està únicament per donar suport 

addicional, és a dir tensar la cadena).  
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ANNEX IV. Instal·lació hidràulica 

En aquest apartat es desenvoluparà la instal·lació hidràulica que ha de tenir 

l’hydrocooler. Cercant per internet s’ha trobat un article sobre sistemes de refredament 

de fruita i verdura, on es detallen diferents aspectes importants sobre hydrocoolers, i 

s’especifica que un cabal, d’aigua freda per metre quadrat a l’interior de l’hydrocooler, 

comú és de 20 𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑓𝑜𝑜𝑡 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒, passant aquesta dada al sistema 

internacional queda: 

20
𝑔𝑎𝑙

𝑚𝑖𝑛∙𝑓𝑜𝑜𝑡2
∙

6,31∙10−5𝑚3

𝑠

1 
𝑔𝑎𝑙

𝑚𝑖𝑛

∙
1 𝑓𝑜𝑜𝑡2

0,093 𝑚2
= 0,0136

𝑚3

𝑠

𝑚2
       

  [24] 

Per tant, la variable Qm2 de la Taula 1 pren el valor indicat en l’equació 24.  

Tenint en compte que l’àrea total efectiva de l’hydrocooler és: 

𝐴 = 𝐴𝑚 ∙ 𝐿𝑟𝑎          [25] 

on 𝐴 és l’àrea total efectiva de l’hydrocooler, 𝐴𝑚 és l’amplada de l’hydrocooler i 𝐿𝑟𝑎 la 

longitud efectiva de refredament. El paràmetre 𝐴𝑚 considerant-lo en el cas d’un carril 

queda fixat en 1,24 𝑚, i el paràmetre 𝐿𝑟𝑎 ja va quedar fixat en 22 𝑚 a la Taula 6. Per 

tant, el paràmetre 𝐴 queda fixant en 27,28 𝑚2. 

Finalment, si es considera el cabal per unitat de superfície l’indicat en l’equació 24, 

juntament amb l’àrea total efectiva de l’hydrocooler calculada prèviament, el cabal 𝑄 

d’aigua freda que ha de circular per la instal·lació hidràulica queda: 

𝑄 = 0,0136
𝑚3

𝑠

𝑚2 ∙ 27,28 𝑚2 = 0,371
𝑚3

𝑠
        [26] 

A continuació, en la Figura  14, es recupera la Figura  1 on es mostrava un esquema del 

sistema hidràulic de l’hydrocooler, però ara amb anotacions addicionals indicant 

paràmetres com alçades geomètriques, coeficients de pèrdues de càrrega singulars ξ, 

rugositat absoluta del tub 𝜀, les bombes hidràuliques, entre d’altres: 
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Figura  14: Representació en detall de la instal·lació hydràulica. 

El fet de conèixer de bon principi quin cabal ha de circular per la instal·lació per a 

satisfer el requisit de subministrament d’aigua per el refredament de la fruita facilita el 

problema des del punt de vista de que no s’ha de realitzar iteracions, per a fer quadrar 

l’altura piezomètrica disponible de la bomba amb l’altura piezomètrica requerida per la 

instal·lació.  

En aquest cas, aplicant l’equació de Bernoulli entre dos punts connectats per el mateix 

fluid, es pot determinar quina hauria de ser l’altura piezomètrica que hauria de 

proporcionar, tant la bomba B1 com la bomba B2, per tal de mantenir circulant per la 

instal·lació un cabal 𝑄 determinat, el calculat en l’equació 26. Cal destacar que, per 

simplicitat s’ha considerat que el cabal que ha de impulsar la bomba B1, portant l’aigua 

freda cap al distribuïdor d’aigua, i el cabal que ha de impulsar la bomba B2 , retornant 

l’aigua que s’ha escalfat cap al dipòsit d’acumulació, és el mateix.  

El cabal 𝑄𝑛 que apareix en la Figura  14 és un cabal d’aigua auxiliar, que prové de la 

xarxa municipal d’aigua, i al considerar-se suficientment freda, es pot subministrar 

directament al dipòsit d’acumulació. Aquest cabal està indicat per tal de garantir que el 

dipòsit d’acumulació sempre estigui a un nivell predeterminat, per tal de que sempre hi 

hagi un volum d’aigua freda suficient per garantir el correcte funcionament de 

l’hydrocooler i també per a crear un sistema amb gran quantitat d’aigua freda, per a que 

el refredament de l’aigua calenta que retorna al dipòsit es refredi amb més facilitat, ja 

que de bon principi entrarà en contacte amb molta aigua freda, i el procés de 
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transferència de calor des de l’aigua calenta a l’aigua del dipòsit serà un procés ràpid. El 

sistema frigorífic de dins del dipòsit d’acumulació s’ha d’encarregar d’extreure la calor 

que aporta l’aigua de retorn, i mantenir la temperatura del dipòsit d’acumulació a una 

temperatura al voltant dels cinc graus centígrads.  

Per diferents qüestions, com podria ser que sempre quedarà una mica d’aigua dins de 

cada palot, el nivell d’aigua del dipòsit d’acumulació pot arribar a baixar. Llavors 

s’obrirà la vàlvula 𝑉 deixant passar el cabal 𝑄𝑛 el temps necessari per recuperar el 

volum predeterminat d’aigua del dipòsit. En tot cas, l’equació de continuïtat al dipòsit 

d’acumulació queda de la següent forma, considerant positiu el cabal que surt del 

dipòsit i negatiu el que entra: 

𝑄 − 𝑄𝑟 − 𝑄𝑛 = 0          [27] 

D’on es pot concloure que el cabal d’aigua freda 𝑄 que s’impulsa amb la bomba B1 és 

la suma del cabal d’aigua recirculada 𝑄𝑟 més el cabal auxiliar 𝑄𝑛, el qual el variable. 

L’aspecte important a destacar és que el dipòsit acumulador no s’acaba omplint mai, és 

a dir que l’acumulació del propi és zero. Només hi haurà acumulació en d’aigua en el 

dipòsit quan el nivell d’aigua baixi notablement per sota del mínim, i hi haurà 

acumulació mentre es torni a omplir per a tornar a mantenir el nivell de consigna. 

L’expressió de l’energia total que té el fluid és: 

𝑧 +
𝑃

𝛾
+

𝑣2

2𝑔
+ ℎ          [28] 

pot ser aplicada entre dos punts d’una instal·lació per on circuli un mateix cabal de 

fluid, amb l’objectiu de definir l’energia total que hi ha en un punt, o un altre. La gran 

utilitat d’aquesta equació és que permet definir equacions per determinar punts de 

funcionament d’instal·lacions hidràuliques. El terme 𝑧 correspon a l’altura geomètrica; 

𝑃

𝛾
 és la pressió relativa; 

𝑣2

2𝑔
 és el terme d’energia cinètica i ℎ és el terme que inclou les 

pèrdues de càrrega, tant singulars ℎ𝑠, com contínues ℎ𝑐. Tots els termes de l’equació de 

Bernoulli s’expressen en metres.  

Equació de Bernoulli entre el punt 1 i d 

Primer s’escriuen tots els termes de l’equació de l’energia o de Bernoulli, considerant 

també la bomba, entre dos punts fixats, l’1 i el d: 
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       [29] 

i com que la pressió relativa en el punt d i 1 és zero, ja que només afecta la pressió 

atmosfèrica, i la velocitat d’aquest últim punt també es considera nul·la, l’expressió 26 

queda reduïda a : 

        [30] 

De l’equació 30, el terme de pèrdues de càrrega queda de la següent forma: 

        [31] 

on els termes parcials de les pèrdues de càrrega totals són els següents: 

Corresponents a les pèrdues de càrrega continues: 

        [32] 

Corresponents a les pèrdues de càrrega singulars: 

       [33] 

On finalment substituint a l’equació 30 les expressions parcials 39, 31, 32 i 33, queda 

definida l’altura de la bomba B1 requerida per la instal·lació, descrita a continuació en 

l’expressió 34. 

          [34] 

El factor 𝑓 correspon al factor de fricció del tub, que depèn de diferents paràmetres, un 

d’ells sent el número de Reynolds, es troba expressat en l’equació 35: 

        [35] 

El número de Reynolds, expressió 36, és una funció principalment de la velocitat, ja que 

els altres dos termes: diàmetre de la canonada i viscositat cinemàtica, normalment es 
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poden considerar com a constants. Lligant la idea anterior amb el fet que la velocitat és 

una funció directa del cabal, fixant la secció de la canoncada, s’arriba a la conclusió que 

l’expressió 34 és una funció unicament del cabal que circula per la instal·lació, ja que 

els altres paràmetres són constants físiques o definides per la instal·lació.  

          [36] 

Quan es diu que l’expressió 34 és una funció solament del cabal, es refereix a que 

l’altura hidràulica requerida per la bomba només variarà en funció de quin cabal 𝑄 es 

vulgui fer circular per la instal·lació.     

Sabent que el cabal es pot expressar de la forma següent: 

          [37] 

on 𝑄 és el cabal; 𝑣 és la velocitat del fluid i 𝑆 la secció transversal del tub per on circula 

el fluid en qüestió. Tenint present que la secció transversal d’un tub circular és:  

           [38] 

on 𝐷 és el diàmetre intern del tub. La velocitat del fluid es pot ficar en funció únicament 

del cabal, quedant de la forma següent: 

          [39] 

Equació de Bernoulli entre el punt 2 i S 

Seguint la mateixa lògica que en l’anàlisi de l’equació de l’energia entre 1 i d, per la 

instal·lació d’aigua que retorna cap al dipòsit s’obté la següent equació: 

  [40] 

Si es parteix de la hipòtesis de que tots els tubs són iguals, referent a diàmetre intern i 

rugositat absoluta, llavors el factor de fricció 𝑓1 i 𝑓2 són equivalents, i les pèrdues de 

càrrega contínues seran directament proporcionals a la longitud de tub i inversament 

proporcionals al diàmetre del mateix.  
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Anàlisi de la bomba B1 

Substituint els valors de la Figura  15 en l’equació 34, juntament amb el valor del cabal 

definit en l’equació 26, el resultat indica que s’ha de instal·lar una bomba hidràulica 

que, per tal de poder impulsar 0,371 
𝑚3

𝑠
 ha de proporcionar una alçada piezomètrica 

d’uns  2,54 𝑚.  

A continuació, en la Figura  15 es mostren els resultats obtinguts realitzant els càlculs 

amb Excel: 

 

Figura  15: Resultats de l'anàlisi hidràulic de la bomba B1 

Anàlisi de la bomba B2 

Substituint els valors de la Figura  16 en l’equació 40, juntament amb el valor del cabal 

definit en l’equació 26, el resultat indica que s’ha de instal·lar una bomba hidràulica 

que, per tal de poder impulsar 0,371 
𝑚3

𝑠
 ha de proporcionar una alçada piezomètrica 

d’uns  5 𝑚.  



       Treball final de grau – Disseny d’un hydrocooler 

 

47 

 

A continuació, en la Figura  16 es mostren els resultats obtinguts realitzant els càlculs 

amb Excel: 

 

Figura  16: Resultats de l'anàlisi hidràulic de la bomba B2 
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ANNEX V. Instal·lació frigorífica 

En aquest apartat es dimensionarà el dipòsit d’acumulació d’aigua i es definirà el 

sistema frigorífic que  contindrà el mateix dipòsit per tal de mantenir sempre una 

temperatura al voltant dels cinc graus centígrads. 

Si el dipòsit conté poca aigua, el sistema frigorífic ha d’anar refredant l’aigua a mesura 

que va arribant, i tenint en consideració que el procés de refredament requereix un cert 

temps, la impulsió de l’aigua de tornada al distribuïdor es podria veure afectada, o bé 

perquè no hi ha suficient aigua per impulsar, o bé perquè l’aigua que s’impulsa no està 

suficientment freda, cosa que llavors no garanteix que la fruita es refredi en l’interval 

previst. En la Figura  17 es pot observar una representació del dipòsit d’acumulació, 

amb els tres paràmetres que el caracteritzaran: l’altura Hd, el nivell d’aigua Na de 

consigna i el seu diàmetre intern Dd.  

 

Figura  17: Representació del dipòsit d'acumulació d'aigua freda 

La idea principal és determinar un nivell d’aigua Na tal que proporcioni un volum 

d’aigua freda que garanteixi: 

• Que el sistema frigorífic treballi a un règim normal, és a dir que no hagi de 

refredar més aigua de la que li arriba. 

• La temperatura del dipòsit sempre es mantingui a una temperatura propera als 5 

º𝐶 graus centígrads, per tal que el sistema d’impulsió de la bomba B1 sempre 

estigui impulsant aigua a la mateixa temperatura.  
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Al nivell Na de consigna, que és el nivell d’aigua òptim del dipòsit, s’instal·larà un 

sensor del tipus interruptor de nivell flotant. Aquest sensor consta d’un interruptor, 

normalment obert o normalment tancat, el qual és controlat per un flotador, que es 

manté sobre la superfície lliure del dipòsit. En aquest cas es seleccionarà un sensor amb 

interruptor normalment tancat, ja que per exemple si el dipòsit es troba just com s’indica 

a la Figura  17, el nivell d’aigua és inferior al nivell de consigna Na, i per tant la vàlvula 

V definida en la Figura  14, que deixa passar o no el cabal 𝑄𝑛, en aquest cas deixarà 

passar el cabal 𝑄𝑛, fins que el nivell d’aigua arribi al nivell de consigna Na, moment en 

que el flotador obrirà l’interruptor i la vàlvula V es tancarà completament.  

Per tant la vàlvula V és controlada simplement per una senyal digital (1), rebent senyal i 

obrint la vàlvula, si el nivell d’aigua és inferior a Na i (0) si el nivell d’aigua és Na, 

tancant la vàlvula. En la Figura  18 es mostra el sensor del tipus interruptor de nivell 

flotant. S’ha de destacar que, en la Figura  17 s’ha exagerat la diferencia de nivell 

d’aigua en un moment qualsevol i el nivell de consigna simplement per fer la 

representació, però normalment aquesta diferència no hauria de ser gran, per això el 

sensor que es mostra en la Figura  18 té un interval de funcionament relativament baix, 

és a dir que pot obrir o tancar l’interruptor per uns nivells d’aigua del dipòsit no molt 

diferents.  

 

Figura  18: Sensor del tipus interruptor de nivell flotant 

A continuació s’analitzarà des del punt de vista tèrmic, el balanç energètic agafant el 

volum de control el propi dipòsit acumulador d’aigua. Es suposarà: 

• El diàmetre intern del dipòsit serà de 2 𝑚.  

• Es considerarà un volum de consigna de 5000 𝑙, és a dir 5 𝑚3 d’aigua. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑑𝑖𝑝ò𝑠𝑖𝑡 =
𝜋𝐷𝑑

2

4
∙ 𝑁𝑎                                                                        [41] 

• A partir de la dada anterior, el nivell de consigna Na resulta ser 1,59 𝑚.  

• La temperatura inicial del dipòsit serà de 5 º𝐶. 
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• La temperatura final del dipòsit, després d’una ronda de refredar vint-i-dos 

palots, que inicialment estan a 30 º𝐶 es considera que serà de 6 º𝐶. 

En la Figura  19 es pot observar la representació del dipòsit acumulador d’aigua amb 

anotacions per als càlculs tèrmics: 

 

Figura  19: Representació de l'esquema tèrmic de l'acumulador 

Balanç màssic 

A continuació, en l’expressió 42 es troba el balanç màssic referent a l’aigua, que surt i 

entra al dipòsit. El cabal màssic és una funció únicament del cabal d’aigua, tal com es 

mostra a l’expressió 43: 

�̇�𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − �̇�𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 = ∆𝑚𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙      [42] 

�̇� = 𝜌 ∙ 𝑄          [43] 

Tenint present que no hi ha d’haver acumulació d’aigua al dipòsit, el balanç màssic 

queda: 

�̇�𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = �̇�𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎         [44] 

Balanç energètic 

El balanç energètic en l’àmbit de l’enginyeria tèrmica indica com varia l’energia d’un 

sistema (o volum de control) en funció de l’energia que surt o entra al propi sistema. 

L’expressió genèrica és la següent: 

𝐸𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝐸𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 = ∆𝐸𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙      [45] 
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∆𝑄 + ∆𝑊 + ∆𝐸𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎  = ∆𝐸𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙       [46] 

on ∆𝑄 és la variació total de calor del sistema; ∆𝑊 és la variació de treball del sistema i 

∆𝐸𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 és la variació de massa del sistema.         

Finalment, l’equació 46 queda adaptada al cas en estudi de la forma: 

𝐸𝑚𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝐸𝑚𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 − 𝑄𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 = ∆𝐸𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙     [47] 

I desenvolupant els termes de l’expressió 47, queda: 

𝑚𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 · ℎ𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑚𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 · ℎ𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 − 𝑄𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 = 𝑚𝑑𝑖𝑝ò𝑠𝑖𝑡 · (𝑢𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑢𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)

 [48] 

on 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 és la massa d’aigua que entra al dipòsit; ℎ𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 és l’entalpia de l’aigua 

d’entrada al dipòsit; 𝑚𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 és la massa d’aigua que surt del dipòsit; ℎ𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 és 

l’entalpia de l’aigua de sortida del dipòsit; 𝑄𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 és la calor que haurà d’eliminar el 

sistema frigorífic; 𝑚𝑑𝑖𝑝ò𝑠𝑖𝑡 és la massa de l’aigua que conté el dipòsit; 𝑢𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 és 

l’energia interna de l’aigua del dipòsit final i 𝑢𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 és l’energia interna de l’aigua del 

dipòsit inicial. 

Tenint present l’expressió 44, s’obté que 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑚𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 i imposant que la 

temperatura final i inicial del dipòsit és la mateixa, això es relaciona amb l’energia 

interna de l’aigua del dipòsit 𝑢𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙  𝑖 𝑢𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 , l’expressió 48 queda simplement de la 

forma: 

�̇�(ℎ𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − ℎ𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎) = 𝑄𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎       [49] 

Per tant, la calor que ha d’eliminar el sistema frigorífic ve definit per l’entalpia de 

l’aigua d’entrada i sortida del dipòsit. 

Tenint present que la densitat de l’aigua a 5 º𝐶 és 1000 
𝑘𝑔

𝑚3 , i recuperant la dada del 

cabal 𝑄 = 0,371 
𝑚3

𝑠
 , el cabal màssic �̇� = 371

𝑘𝑔

𝑠
 . 

Considerant que l’aigua surt del dipòsit a 5 º𝐶 i que entra a 6 º𝐶, la calor que ha 

d’eliminar el sistema frigorífic és: 

371
𝑘𝑔

𝑠
∙ (25,186

𝑘𝐽

𝑘𝑔
− 20,98

𝑘𝐽

𝑘𝑔
) = 1560,426

𝑘𝐽

𝑠
= 1560,426 𝑘𝑊 = 1,56 𝑀𝑊 [50] 
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Els valors de 25,186
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 i 20,98

𝑘𝐽

𝑘𝑔
 s’han obtingut realitzant una interpolació lineal, 

partint de les dades de l’entalpia a cinc graus i a deu graus, que es poden observar en la 

Figura  20: 

 

Figura  20: Taula amb valors d'entalpia de l'aigua en funció de la temperatura 

Utilitzant un programa informàtic creat per Atecyr, Asociación Técnica Española de 

Climatización y Refrigeración, més concretament el Friov2_1_3, el qual es pot 

aconseguir de forma gratuïta a través de la pàgina oficial de la companyia, es pot definir 

un cicle simple de fred. 

Utilitzant amoníac (R-717) com a gas refrigerant, definint la potència de l’evaporador 

en 1560 𝑘𝑊 i la temperatura d’evaporació en un grau centígrad, s’obté que la potència 

del condensador ha de ser de 1988,6 𝑘𝑊, i una potència elèctrica absorbida per el 

compressor de 440,75 𝑘𝑊. 

A continuació, en la Figura  21 es mostra el cicle de fred, amb una sèrie de dades 

referents a pressió, temperatura, entalpia, entre d’altres, de diferents punts del cicle: 
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Figura  21: Captura del programa Frio del cicle de fred. 
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ANNEX VI. Anàlisi tèrmic. Evolució de la temperatura dels palots al 

llarg del temps 

VI.I Introducció a la Llei de Refredament de Newton 

En aquest apartat del treball s’analitzarà més en detall l’evolució de la temperatura de la 

fruita d’un palot qualsevol, que travessa l’hydrocooler. Partint de les dades inicials, de 

la massa total de fruita i temperatura mitjana del palot, el resultat que s’obtindrà serà 

principalment el temps que ha de passar un palot qualsevol a dins de l’hydrocooler per 

arribar a la temperatura final desitjada. 

L’equació de base d’aquest anàlisi és la Llei de Refredament de Newton: 

𝑑𝑇

𝑑𝑡
= −𝑝(𝑇 − 𝑇𝑅)         [51] 

on 𝑑𝑇 és la variació de la temperatura de la fruita durant un interval de temps 𝑑𝑡; 𝑝 és la 

temperatura específica de refredament; 𝑇 sent la temperatura de la fruita en un instant 

determinat i 𝑇𝑅 la temperatura de l’aigua freda de l’hydrocooler. 

La temperatura específica de refredament 𝑝 es representa seguint la següent expressió: 

𝑝 =
𝛼𝑆

𝑀𝐶𝑝
          [52] 

on 𝛼 és el coeficient de transmissió tèrmica del producte al medi refrigerant, en aquest 

cas l’aigua; 𝑆 és la superfície de contacte entre la fruita i  l’aigua; 𝑀 és la massa de 

fruita i 𝐶𝑝 és la calor específica de la fruita a refredar. 

Integrant l’expressió [51] s’obté: 

𝑡 =
1

𝑝
𝑙𝑛

(𝑇1−𝑇𝑅)

(𝑇2−𝑇𝑅)
         [53] 

on 𝑡 és el temps en segons que triga en passar de la temperatura inicial 𝑇1, a la 

temperatura final 𝑇2. 

El concepte de temps de semi-refredament 𝑡1/2 afirma que entre la temperatura inicial 

𝑇1  de la fruita i la final 𝑇2 existeix la següent relació: 

(𝑇1 − 𝑇𝑅) = 2(𝑇2 − 𝑇𝑅)        [54] 

Per tant, relacionant l’expressió 3 amb la 4, s’obté el temps de semi-refredament: 
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𝑡1/2 =
𝑀𝐶𝑝

𝛼𝑆
𝑙𝑛

2(𝑇2−𝑇𝑅)

(𝑇2−𝑇𝑅)
         [55] 

D’on simplificant el quocient del logaritme neperià s’obté la relació que permet realitzar 

l’anàlisi sense haver de definir els paràmetres que engloba la temperatura específica de 

refredament 𝑝: 

𝑡1/2 =
𝑀𝐶𝑝

𝛼𝑆
ln (2)         [56] 

Quedant finalment la relació: 

𝑡1/2 =
ln (2)

𝑝
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡        [57] 

D’on es pot treballar fàcilment amb el paràmetre 𝑡1/2 i la constant numèrica ln (2). 
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VI.II Plantejament de l’anàlisi 

Per a realitzar aquest anàlisi més en detall, de com es refreda la fuita de dins dels palots, 

s’ha considerat un vector que anirà guardant els valors de les temperatures finals de la 

fruita (Vector temperatura final), un cop l’hagi mullat l’aigua per a absorbir una certa 

quantitat de calor.  

Es considera una casella amb una certa massa de fruita. Sobre aquesta massa de fruita 

s’apliquen les tres equacions [58], [59] i [60] per a calcular : 

1. La temperatura final que tindrà la fruita de la casella un cop elimini una certa 

quantitat de calor. 

2. La quantitat de calor que es dissipa des de la casella cap a l’aigua. 

3. La temperatura final de l’aigua un cop hagi transcorregut aquesta 

transferència de calor. És important destacar que aquesta temperatura final 

de l’aigua, serà la temperatura de l’aigua inicial per el següent càlcul, ja que 

l’aigua va des de la part superior del palot cap a l’inferior, mullant al seu pas 

cada casella de fruita, i augmentant la seva temperatura com a conseqüència 

d’extreure calor de la fruita.  

El vector “Vector temperatura final”, que es pot observar en la Figura  22, recull totes 

les temperatures finals de la fruita, que són calculades principalment amb l’expressió 

[59], tenint en compte l’augment de temperatura de l’aigua al llarg del temps. El terme 

“n” d’aquest vector marca el límit de les iteracions que s’han de fer per arribar a tenir la 

temperatura de fruita desitjada, aproximadament deu graus centígrads, i es correspon al 

temps en segons que tarda aquest procés en produir-se. S’haurà de definir el valor 

d’aquest terme. 

Partint de la base que s’ha definit anteriorment, de que en tot l’hydrocooler hi caben 

quaranta-quatre palots, aquest número es correspon a “total.palots”.   
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Figura  22: Representació de la correspondència entre el vector temperatura final i les caselles dels palots 

Quan es defineixi el valor del terme “n”, s’iniciarà el procés iteratiu del càlcul de la 

temperatura final de la fruita, obtenint valors de temperatura en el vector “Vector 

temperatura final”. S’ha fet diverses proves en el codi, i amb un valor de n=2200 s’obté 

finalment una temperatura d’aproximadament deu graus centígrads. 

Tots aquests valor de temperatura final recollits en el “Vector temperatura final”, 

cadascun es correspon a una casella en concret de cada palot, tal com es pot apreciar en 

la Figura  22. Partint de la base de que es té quaranta-quatre palots i que el valor de “n” 

és de 2200, cada palot s’haurà de discretitzar en set files i set columnes, ja que l’arrel 

quadrada del quocient entre el número total de iteracions i el número total de palots 

dona aproximadament set. 

El procediment de càlcul és el següent: 

1. Primer es calcula la temperatura final de la fruita de cada casella segons la llei 

de semi-refredament de Newton,  quedant de la forma següent: 

𝑇𝑓𝑓 =
𝑇𝑖𝑓−𝑇𝑖𝑎

𝑒

∆𝑡·ln(2)
𝑡1/2

+ 𝑇𝑖𝑎       [58] 

on 𝑇𝑓𝑓: és la temperatura final de la fruita de la casella [º𝐶]; 𝑇𝑖𝑓 és la 

temperatura inicial de la fruita de la casella [º𝐶]; 𝑇𝑖𝑎 és la temperatura inicial de 

l’aigua que refredarà la casella [º𝐶]; ∆𝑡 és el temps [𝑠] que es considera que 

transcorre entre passar de la 𝑇𝑖𝑓 a la 𝑇𝑓𝑓 i 𝑡1/2 és un paràmetre que s’ha de 
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suposar, sent el temps que tarda la fuita en arribar a una temperatura equivalent a 

la meitat de la inicial. 

2. El segon pas és calcular la calor dissipada per la fruita de la casella en qüestió, 

segons l’expressió: 

𝑄𝑓𝑟𝑢𝑖𝑡𝑎 = 𝑚 · 𝐶𝑝𝑓 · (𝑇𝑓𝑓 − 𝑇𝑖𝑓)      [59] 

 

on 𝑄𝑓𝑟𝑢𝑖𝑡𝑎 és la calor dissipada per la fruita de la casella en qüestió en joules [𝐽]; 

𝑚 és la massa de la fruita de la casella [𝑘𝑔]; 𝐶𝑝𝑓 és la calor específica de la 

fruita, en aquest cas del préssec [
𝑘𝐽

𝑘𝑔·𝐾
]. 

3. I per últim, el tercer pas seria calcular la temperatura final de l’aigua, que 

s’escalfa al rebre la calor 𝑄𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎. Considerant que tota la calor que dissipa la 

fruita és la que absorbeix l’aigua, es pot arribar a la conclusió que 𝑄𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎 =

𝑄𝑓𝑟𝑢𝑖𝑡𝑎, i el valor de temperatura final de l’aigua s’obté aïllant el valor de 

l’expressió: 

𝑄𝑓𝑟𝑢𝑖𝑡𝑎 = 𝜌 · 𝑄𝑏𝑙 · (𝑇𝑓𝑎 − 𝑇𝑖𝑎)      [60] 

 

on 𝜌 és la densitat de l’aigua a una temperatura de cinc graus centígrads [
𝑘𝑔

𝑚3]. ; 

𝑄𝑏𝑙  és el cabal d’aigua que dutxa una casella en tota la seva superfície [
𝑚3

𝑠·𝑚2]
𝟑

; 

𝑇𝑓𝑎 és la temperatura final de l’aigua i 𝑇𝑖𝑎 és la temperatura inicial de l’aigua 

[º𝐶]. 
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VI.III Resolució i anàlisi de resultats 

En aquest apartat es podrà observar el codi MatLab desenvolupat per a resoldre les 

qüestions detallades anteriorment.  

En la primera part del codi MatLab s’ha definit el valor del número d’iteracions “n”, el 

valor de la massa de fruita d’una palot qualsevol “M” i la massa de cada casella (si es 

mira en dos dimensions) o d’un paral·lelepípede (si es mira en tres dimensions). També 

s’ha definit la calor específica de la fruita, en aquest cas dels préssecs, la densitat de 

l’aigua aproximada al voltant dels zero graus centígrads, i el valor de cabal d’aigua per 

unitat de superfície. A partit del valor de cabal d’aigua per unitat de superfície es calcula 

el cabal d’aigua que arriba a tocar cada casella. També s’ha definit la calor específica de 

l’aigua al voltant de zero graus centígrads. 

El valor de “deltat” correspon al temps que s’ha considerat que està el contacte l’aigua 

amb cada casella de fruita, i el valor de “tunimig” és una suposició de temps que 

representa els segons que han de passar per obtenir una temperatura de la fruita 

equivalent a la meitat de l’inicial. La Figura  23 és una captura de la primera part del 

codi MatLab. 

 

Figura  23: Primera part del codi MatLab 
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A continuació s’explicarà la segona part del codi MatLab, començant per el valor 

“TIF”, sent el valor numèric de la temperatura de la fruita a l’inici. “Tfruitaf” és el 

vector “Vector temperatura final” que s’ha anomenat en la Figura  22, sent el vector que 

guarda totes les temperatures finals de la fruita. El vector “Tfruitai” és un vector que 

s’inicialitza omplint-lo d’uns, per a definir la seva dimensió, i serveix per a tenir en 

compte la temperatura inicial de la fruita en cada iteració. El vector “Qfruita” guarda 

tots els valors referents a la quantitat de calor que ha dissipat cada casella al llarg del 

procés de refredament. El valor “TIA” és la temperatura inicial considerada per l’aigua, 

que anirà augmentant ja que absorbirà la calor de la fruita. Els dos vectors “Taiguaf” i 

“Taiguai” guarden els valors inicials i finals de l’aigua en cada iteració. El valor de “K” 

representa la constant del denominador del primer terme de l’expressió [59]. Finalment 

en el bucle iteratiu representat per l’estructura “for-end” es calcula la temperatura final 

de la fruita de la casella en qüestió que s’analitzi, la quantitat de calor dissipada a 

l’aigua i la temperatura final de l’aigua un cop acabat aquest procés.  

És important destacar que el valor de la temperatura inicial en el procés consecutiu és el 

valor de la temperatura final en el procés anterior, tant per l’aigua com per la fruita. 

Finalment es realitza una representació gràfica de les temperatures recollides en  el 

vector “Tfruitaf” en funció de cada “n”, corresponent al temps. La Figura  24 és una 

captura de la segona part del codi MatLab. 

 

Figura  24: Segona part del codi MatLab 
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Per acabar, en la Figura  25 es pot observar la gràfica de la temperatura de la fruita dels 

palots en funció del temps que estan dins l’hydrocooler: 

 

Figura  25: Representació de la temperatura de la fruita dels palots en funció del temps que estan dins l’hydrocooler 

Cal destacar que en la gràfica que apareix en la Figura  254 estan representats valors de 

la temperatura de la fruita fins a arribar a uns deu graus centígrads, sent l’objectiu 

marcat de bon principi. Si el valor de “n” s’augmentés, per exemple fins als 10.000 

segons, corresponent a aproximadament tres hores, la temperatura de la fruita tendiria 

aproximadament als cinc graus centígrads, sent la temperatura inicial de l’aigua, això es 

pot observar en la Figura  26: 
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Figura  26: Representació de la temperatura de la fruita dels palots en funció del temps que estan dins l’hydrocooler 

tendint a un temps elevat 

Tornant a la Figura  25, és important destacar que el temps que es necessita per passar 

de trenta graus a deu graus centígrads és gairebé el doble del temps estimat en els càlcul 

realitzats en l’apartat 1, aproximadament uns trenta sis minuts. Aquest resultat és més 

rellevant, ja que s’ha realitzat una anàlisi més en detall de la transferència de calor.  

El valor del temps de semi-refredament, corresponent al terme “tunmig”, definit 

prèviament en 900 segons, observant la Figura  25 es pot afirmar que es compleix 

relativament bé, ja que passats aproximadament 900 segons, la temperatura que tenen 

els palots és aproximadament la meitat de l’inicial, uns quinze graus centígrads.  

La conclusió que es pot treure és que es necessita més temps per el refredament de tota 

la fruita dels palots, de vint minuts a gairebé quaranta. Tot i això, si es torna a analitzar 

el gràfic de la Figura  25, s’observa que durant els primers mil segons (aproximadament 

setze minuts), el refredament es produeix a una velocitat força elevada, aconseguint 

refredar els palots per sota dels disset graus centígrads, cosa que seria de força interès.  
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Entre els mil i els dos mil dos-cents segons, la velocitat de transferència calorífica 

disminueix, i el sistema ja no és tant eficient com a l’inici, entre els zero i els mil 

segons. Per tant és interessant tenir present la idea de que es podria realitzar un 

refredament de la fruita, no per arribar a deu graus, sinó per arribar a uns setze graus 

centígrads, amb l’avantatge de tenir més eficiència a l’hora d’eliminar calor de la fruita, 

ja que encara hi ha una diferència considerable entre la temperatura de la fruita i la de 

l’aigua. En el plànol número 3, a l’Annex X, es mostra una representació gràfica de la 

temperatura de cada palot en funció de la seva posició. 
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ANNEX VII. Automatitzacions 

En aquest apartat s’explicarà quines automatitzacions es poden fer per tal de tenir un 

refredament continu dels palots de fruita, partint de la base de que algú dipositarà palots 

en una zona inicial, sent la de neteja, i a partir d’allí tot el procés pot funcionar de forma 

autònoma.  

En la Figura  27 es pot observar una representació esquemàtica de tot l’hydrocooler, 

amb indicacions de la possible ubicació de: 

• Motors trifàsics que mouran les cintes transportadores a base de cadenes, en 

total s’ha considerat que hi haurà cinc motors. Es representen amb un cercle de 

color verd. 

• Sensors, que detectaran la posició dels palots i enviaran una determinada senyal 

als pistons i motors. Es representen amb un cercle de color violeta. 

• Pistons, que s’encarregaran de moure els palots des d’una posició inicial a una 

final. Es representen en color rosa. 

 

Figura  27: Representació dels elements de l'automatització 

Tant els motors com sensors com pistons tenen dues funcions: activat o desactivat, és a 

dir, el motor o bé funcionarà (ON) o bé estarà parat (OFF); el sensor o bé detecta un 

palot (1) o no detecta un palot (0); el pistó o bé s’acciona (1) realitzant l’extensió o bé es 
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retrau o queda en la posició de repòs (0). Partint d’aquestes clarificacions, les tasques a 

realitzar seran les següents: 

1. Amb tots els motors parats i pistons en les seves posicions de repòs (les 

indicades en la Figura  27), després d’activar el sistema amb un botó d’encesa 

(START), el sistema es mantindrà en espera fins que es dipositi un palot per tal 

de que el sensor S1 el detecti.  

2. Quan S1 detecta un palot (S1=1), s’inicia el procés de neteja durant 30𝑠 amb el 

palot parat en la posició inicial (M1=0). Un comptador s’ocuparà de comptar el 

temps. Per simplicitat, quan el sensor S1 detecti per primer cop un palot, els 

motors del 2 al 5 s’engegaran i seguiran funcionant fins que es pari tot el sistema 

amb un botó de parada (STOP).  

3. Quan hagin passat els 30𝑠, el motor M1 s’activa (M1=1), movent el palot que 

s’estava netejant a la zona del túnel de refredament, on començarà el procés de 

refredament. El motor M1 romandrà encès mentre el sensor S1 no rebi cap 

senyal de que existeix un palot en la zona de refredament.  

Per tant, el motor M1 funcionarà (M1=1) sempre i quan el sensor S1 doni una 

senyal 0.  

4. Amb l’ajuda dels motors M2 i M3 que romanen encesos, un palot qualsevol 

arribarà fins al pistó P1, on serà detectat per el sensor S2 (S2=1). Quan el sensor 

S2 detecti el palot, els motors M2 i M3 es pararan (M2=0 i M3=0).  

5. Paral·lelament amb l’aturada dels motors M2 i M3, el pistó P1 s’activarà (P1=1) 

i portarà el palot fins que el detecti el sensor S3.  

6. Quan el sensor S3 detecta el palot (S3=1), i juntament amb el pistó P1 en la seva 

posició estesa, el pistó P2 s’activa (P2=1), realitzant l’extensió completa, portant 

el palot en qüestió sobre la cinta superior.  

7. Un cop el pistó P2 hagi realitzat l’extensió, el pistó P1 i P2 tornaran a la posició 

de repòs (P1=0 i P2=0). Una senyal 1 dels pistons significa o bé que s’estan 

estenen o que romanen estesos, en canvi una senyal 0 dels pistons significa o bé 

que estan tornant a la posició de repòs o bé que ja estan a la posició de repòs.  

8. Tenint ja el palot a la cinta superior de l’hydrocooler, i juntament amb els 

motors M4 i M5 activats, aquest seguirà el seu camí fins arribar a ser detectat 

per el sensor S4. 
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9. Un cop el sensor S4 detecti un palot (S4=1), els motors M4 i M5 es pararan fins 

que el pistó P3 realitzi la seva extensió, col·locant el palot en la zona de 

ventilació, acabant la seva trajectòria per l’hydrocooler.  

En la Figura  28 es pot observar una representació en planta de l’hydrocooler.  

 

Figura  28: Representació en planta de l'hydrocooler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Codi Quantitat Unitat Preu unitari Preu 

1 Túnel de prerefrigeració
1.1 Panell d'acer inoxidable per la zona de neteja

Dimensions: 1x1,5 d'1cm de gruix; conté aîllant al seu interior 2,00 u 300,00 € 600,00 €

Dimensions: 1,5x1,5m d'1cm de gruix; conté aîllant al seu interior 1,00 u 300,00 € 300,00 €

1.2 Panell d'acer inoxidable per la zona de refredament
Dimensions: 22x2,5 d'1cm de gruix; conté aîllant al seu interior 3,00 u 1.000,00 € 3.000,00 €

1.3 Distribuidor d'aigua per la zona de neteja
Aspersors 9,00 u 10,00 € 90,00 €

1.4 Distribuidor d'aigua per la zona de refredament
Paralelepípede format per planxes d'acer inoxidable 1,00 u 500,00 € 500,00 €

1.5 Elements addicionals per el túnel de prerefrigeració 1,00 - 500,00 € 500,00 €

S'inclou tots els elements addicionals 

2 Transport
2.1 Motors trifàsics

S'instalaran motors trifàsics que mouran les cadenes que portaran els palots 6,00 u 500,00 € 3.000,00 €

2.2 Cadenes
S'instalaran cadenes de 44m de llargada i 15cm d'ample 6,00 u 65,00 € 390,00 €

3.3 Elements addicionals per al transport 1,00 - 500,00 € 500,00 €

S'inclou tots els elements addicionals 

3 Elevació
3.1 Pistons hidràulics

S'instalaran pistons hidràulics que elevaran els palots a la cota desitjada 3,00 u 1.500,00 € 4.500,00 €

3.2 Bomba  
S'instalar la bomba hidràulica corresponent per donar pressió als pistons 1,00 u 300,00 € 300,00 €

3.3 Elements addicionals per a l'elevació
S'inclou tots els elements addicionals 1,00 - 500,00 € 500,00 €

4 Instal·lació hidràulica
4.1 Tubs de PVC

S'ulititzarà tub de PVC per transportar l'aigua 35,00 m 35,00 € 1.225,00 €

4.2 Bomba 
S'instalaran les bombes hidràuliques corresponents per impulsar l'aigua 2,00 u 650,00 € 1.300,00 €

4.3 Filtre
S'instalarà un filtre per tal que no deixar passar quelcom a part de l'aigua 1,00 u 20,00 € 20,00 €

4.4 Colzes 
S'instalaran colxes per tal de crear la trajectòria desitjada per la instal·lació hidràulica 4,00 u 10,00 € 40,00 €

4.5 Vàlvules de peu
S'instalaran vàlvules de peu per assegurar que les bombes sempre aspiren aigua 2,00 u 15,00 € 30,00 €

4.6 Elements addicionals per a l'instal·lació hidràulica
S'inclou tots els elements addicionals 1,00 - 500,00 € 500,00 €

5 Instal·lació frigorífica
5.1 Dipòsit acumulador

Dipòsit acumulador d'aigua freda de capacitat 5000 litres 1,00 - 1.500,00 € 1.500,00 €

5.2 Sistema frigorífic
Sistema frigorífic que manté la temperatura de l'aigua al voltant de 0,5ºC 1,00 - 5.000,00 € 5.000,00 €

5.3 Elements addicionals per a l'instal·lació frigorífica
S'inclou tots els elements addicionals 1,00 - 500,00 € 500,00 €

6 Automatitzacions
6.1 Sensors 

Sensors de detecció d'objectes 4,00 - 40,00 € 160,00 €

6.2 PLC
PLC que controlarà els moviments dels motors a partir dels sensors 1,00 - 200,00 € 200,00 €

6.3 Elements addicionals per a l'automatització
S'inclou tots els elements addicionals 1,00 - 500,00 € 500,00 €

TOTAL 25.155,00 €
Tots els preus tenen inclosos l'IVA

Descripcció

PRESSUPOST
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ANNEX IX. Webgrafia 

1. Hydrocooling | NC State Extension Publications (ncsu.edu) [3/4/21] 

2. ATECYR - Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración [27/8/21] 

3. Paneles sandwich aislantes de acero | Marcegaglia Buildtech [2/9/21] 

4. Acero Inoxidable Qué es, Componentes, Tipos y Propiedades (areatecnologia.com) 

[5/6/21] 

5. Motor AC, trifásico, RS PRO, 4 polos, 400 V, 4 kW, 1440 rpm, 26 nm, montaje por 

reborde | RS Components (rs-online.com) [17/5/21] 

6. Cilindro UC378-I (hinelson.com) [1/9/21] 

7. Deposito Horizontal 5000 litros - Certificado Sanitario - Aqua Energy [2/7/21] 
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https://es.hinelson.com/12104-cilindro-uc378-i.html?gclid=Cj0KCQjwssyJBhDXARIsAK98ITQq1UaUqKsET8zRghcBMcgNfv_GLvW0DrsXSs3rnLQyTGjaVXS97JkaAuiFEALw_wcB
https://aquaenergy.es/producto/deposito-horizontal-5000-litros/?gclid=Cj0KCQjwssyJBhDXARIsAK98ITTDhg2TVGOkg3wOnA1vrKhMEjF_mMspUYN15YRk1Zbfqu-W7ZoHZdIaArCUEALw_wcB
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Conclusions 

Finalment, es pot concloure que en el treball s’ha desenvolupat les idees principals 

d’estudi, arribant a uns resultats interessants de cara a portar a la realitat la construcció 

de l’hydrocooler, tot i que en el propi treball no s’ha acabat d’afinar amb exactitud la 

descripció de tots els elements que composen l’hydrocooler, i per tant si es volgués 

construir l’hydrocooler s’hauria de fer un projecte més exhaustiu, amb l’objectiu de 

definir amb exactitud quins elements, materials, mecanismes, motors, pistons, bombes, 

entre altres, serien necessaris per a la materialització del sistema de refredament 

continu. 

Una de les conclusions més rellevants a la que s’arriba, de caire més tècnic, és que al 

realitzar un xoc tèrmic a la fruita, com el descrit en el treball, de rebaixar des d’una 

temperatura de 30 a uns 10 º𝐶, el consum energètic per a fer possible aquesta acció és 

considerablement alt, ja que s’ha de disposar d’un sistema frigorífic, amb potència 

frigorífica al voltant d’1 𝑀𝑊, amb un cost relativament elevat, i un consum d’energia 

elèctrica remarcable. Per tant, comparant amb una cambra frigorífica, el que 

s’aconsegueix realitzant amb l’hydrocooler, al final, és el mateix que s’aconseguiria 

dins d’una cambra frigorífica: disminuir la temperatura de la fruita, però amb la gran 

diferència respecte el factor temps, sent molt més reduït en el cas de l’hydrocooler. 

Si es vol un mètode per rebaixar càrrega tèrmica a la fruita, de forma ràpida, per a 

mantenir les qualitats de l’aliment en un estat òptim, definitivament l’ús de 

l’hydrocooler és una opció molt interessant. 
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