
DISSENY DE TÚNELS I CAMBRES DE 
CONGELACIÓ MES EFICIENTS



PROCÉS DE CONGELACIÓ DEL PRODUCTE

Corba diferent per a 
cada producte, però en
tots els casos manté la
mateixa estructura:
procés de refredament,
canvi de fase i baixada 
de temperatura del
producte congelat. 



CLASSIFICACIÓ DE TÚNELS DE CONGELACIÓ



Avantatges:
-Cicles de congelació mes curts (90-180 minuts)
-Eliminació de les pèrdues de pes provocades per

l’efecte de l’aire.
-Reducció del consum elèctric per 2 motius:
1.- Al no utilitzar ventiladors, s’elimina el consum
d’aquests i de la potencia frigorífica necessària per
compensar el calor generat pels ventiladors.
aproximadament es redueix entre un 25 i un 30% el
consum elèctric.
2.- Ens permet augmentar la pressió d’evaporació i
treballar a -33/-35ºC en lloc de -40ºC reduint el consum
aproximadament entre un 15 i un 20%



Inconvenients:

-No permet la congelació de molts productes
per la seva morfologia, màxim haurien de ser
productes amb 100 mm. de gruix.
Tampoc ens permet la congelació en caixes
de cartró i per tant producte semi envasat.



Bàsicament quan parlem de túnels de congelació
ventilats serien els que utilitzem una bateria de fred 
amb tiro d’aire forçat.

L’ESTALVI ENERGÈTIC en aquests casos, ens 

ha de venir per la part del CONSUM DELS 
VENTILADORS, i pel COST DE LA PRODUCCIÓ DE 
FRED.



L’ESTALVI ENERGÈTIC 
CONSUM DELS VENTILADORS

1.- Dissenyar la distribució del túnel de tal forma que l’aire hagi de 
passar pel MENOR NUMERO DE PALETS possibles. Col·locació LONGITUDINAL o 
TRANSVERSAL de les bateries.
D’aquesta forma la pressió disponible dels ventiladors pot ser inferior, reduint la
potència elèctrica del motor i per tant el REDUINT EL CONSUM ELÈCTRIC.





L’ESTALVI ENERGÈTIC 
CONSUM DELS VENTILADORS

2.- Col·locació de VARIADORS DE FREQÜENCIA en els ventiladors per poder
regular la seva potència en la fase final del procés de congelació, quan ja no es
necessària tanta velocitat d’aire, i d’aquesta forma REDUIM el CONSUM ELÈCTRIC 
DEL VENTILADOR i el CONSUM DEL COMPRESSOR per compensar el calor generat
pel ventilador.



L’ESTALVI ENERGÈTIC 
COST DE LA PRODUCCIÓ DE FRED

GASOS REFRIGERANT DEL CIRCUIT FRIGORÍFIC

1.- FREON

Al marge dels problemes mediambientals,
I tractament impositiu, el consum en
sistemes de Congelació d’aquests gasos
representen un increment de consum
energètic superior al 25 % respecte a altres
Gasos com serien el Amoniac o C02



L’ESTALVI ENERGÈTIC 
COST DE LA PRODUCCIÓ DE FRED

GASOS REFRIGERANT DEL CIRCUIT FRIGORÍFIC

1.- AMONIAC

Utilitzat en sistemes directes amb compressor de molt
alta eficiència o amb sistema BOOSTER, es el gas amb millor
rendiment energètic per treballar amb pressions d’evaporació
de fins a -42ºC, que serien les mes habituals en els túnels
de congelació.



L’ESTALVI ENERGÈTIC 
COST DE LA PRODUCCIÓ DE FRED

GASOS REFRIGERANT DEL CIRCUIT FRIGORÍFIC

1.- CO2 Utilitzat en format SUBCRÍTIC, en format CASCADA i per
tant sent condensat per un circuit de glicol o directament
amb AMONIAC, es el gas més eficient a partir de pressions
d’evaporació de -43ºC.
L’inconvenient es que el desglaç no pot ser per GASOS CALENTS
I s’ha de fer amb Glicol calent o elèctric.




