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1. INTRODUCCIÓ
Balearskills és la competició d’alumnes de formació professional de diferents
especialitats que es realitza a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a partir
de proves pràctiques.
Aquesta competició permet designar els alumnes que han de representar les Illes
Balears al campionat Spainskills, que es realitzarà a Madrid durant el 2017.
El tècnic en instal·lacions frigorífiques i de climatització exerceix la seva activitat
en empreses de muntatge i manteniment dins el sector del fred comercial, fred
industrial i climatització dins el sector de l’edificació i en el sector industrial.
2. DESCRIPCIÓ DE LES PROVES
La prova que es realitzarà consistirà en el muntatge i posada en marxa d’una
instal·lació frigorífica, aquesta prova es dividirà en les parts següents:
1. Muntatge de la instal·lació i els seus components
2. Proves d’estanquitat i buit
3. Muntatge de la instal·lació elèctrica i programació.
4. Càrrega de refrigerant i posada en marxa de la instal·lació.

3. HORARI
L’horari per a la realització de les proves serà el següent:
Horari
9.00 h
9.15 h
9.30-12.30 h
12.30-13.30 h

13.30-15.00 h
15.00-18.00 h

18.15-19.00 h

Contingut
Benvinguda als participants i acte de presentació de la competició
Lliurament de documentació, familiarització dels espais i resolució de
dubtes
Prova 1 (3 h)
Muntatge de la instal·lació i els seus components
Avisar al jurat controlador del temps
Prova 2 i 3 (1,5 h)
Proves d’estanquitat i buit (1h)
Muntatge de la instal·lació elèctrica i programació. (0,5h)
Avisar el jurat controlador del temps
Dinar
Prova 3 i 4 (3 h)
Muntatge de la instal·lació elèctrica i programació. (1h)
Càrrega de refrigerant i posada en marxa de la instal·lació. (2h)
Avisar el jurat controlador del temps
Deliberació del jurat i recompte de puntuació.
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4. AVALUACIÓ
Els criteris d’avaluació s’estableixen d’acord amb el següent:
Part
1
2
3
4
Total:

Nom
Muntatge de la instal·lació
Proves d’estanquitat i buit
Muntatge de la instal·lació elèctrica
Càrrega refrigerant i posada en marxa

Durada
3.00 h
1.00 h
1.50 h
2.00 h
7.50 h

Avaluació
25,00 punts
25,00 punts
25,00 punts
25,00 punts
100,00 punts

L’ordre final de la classificació serà segons la puntuació obtinguda per a cada
participant en finalitzar la competició.
En cas d’empat en la puntuació entre dos competidors es puntuarà el que hagi
emprat menys temps en realitzar la prova.
5. PATROCINI

Grupo Disco
C/ Gremi de Ferrers, 48 Nau 5 – Polígon industrial de Son Castelló
07009 – Palma de Mallorca.
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ANNEX 1
MUNTATGE I POSADA EN MARXA D’UNA INSTAL·LACIÓ FRIGORÍFICA
DESCRIPCIÓ GENERAL:
La prova consistirà en el muntatge i la posada en funcionament d’una instal·lació
frigorífica. Les característiques dels equips a muntar estan indicades en els
plànols adjunts a la prova. El refrigerant d’utilització serà R134a.
Al inici de la prova, cada un dels equips frigorífics tindran instal·lat al seu lloc:
- L’evaporador estarà subjecte al sostre de la cambra frigorífica
- La unitat condensadora estarà a disposada a la seva posició final.
- El quadre elèctric AKO-15640 a la seva posició, pendent del cablejat.
- La conducció metàl·lica estarà instal·lada.
- Els forats per l’entrada de canonades a la cambra frigorífica estaran fets.
L’alumne competidor de ha de fer el muntatge de les canonades de refrigerant
indicades en els plànols entre els punts “A-B” i “C-D”, que corresponen a les
línies de líquid i aspiració de l’equip frigorífic.
Una vegada fet el muntatge de les canonades, es faran les proves de pressió i el
buit a la instal·lació. En el temps d’espera de les proves es podrà començar la
instal·lació elèctrica del sistema.
Finalitzada la instal·lació elèctrica i amb resultat satisfactori de les proves es
podrà fer la càrrega de refrigerant i la posada en marxa de la instal·lació.
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REQUISITS DE SEGURETAT:
Durant la competició, tots els competidors han de seguir les normes de seguretat
que s’enumeren a continuació:
Sabates i roba
S’utilitzaran sabates de seguretat.
Les cames estaran cobertes en tot moment.
La part superior del cos estarà coberta en tot moment.
Els braços estaran coberts per les operacions de soldadura i durant la
manipulació dels refrigerants.
Ulleres de seguretat
Es faran servir ulleres de seguretat en totes les operacions que tall, foradat,
esmerilat, soldadura i totes aquelles que impliquin risc per els ulls.
Es faran servir ulleres en la manipulació de nitrogen i el refrigerant.
Guants
Es faran servir guants en totes les operacions que tall, foradat, esmerilat,
soldadura.
Es faran servir guants en la manipulació de nitrogen i el refrigerant.
Seguretat en treballs elèctrics
Els participants no han de connectar (aplicar tensió) a cap equipament elèctric
fins que tinguin permís d’un expert, a excepció de les eines de ma.
Ordre i neteja
En el moment del desenvolupament de la prova s’ha d’assegurar que no hi ha
material de treball que pugui interferir al propi competidor o a la resta.
El participant ha de tenir cura durant la prova de l’ordre i neteja de la seva zona
de treball.
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Manipulació del refrigerant
Els refrigerants es manipularan amb els EPI’s adequats per protegir de les
cremades (ulleres, guants i roba de seguretat).
Qualsevol participant, que en opinió dels experts, no està utilitzant els elements
de seguretat indicats o estigui actuant de forma insegura, serà aturat i no podrà
continuar fins que es resolgui la situació de risc.
Qualsevol participant que no compleixi les normes de seguretat podrà ser
sancionat amb la pèrdua de punts.
ELEMENTS DE SEGURETAT, MATERIALS I EINES:
Cada participant ha de portar la seva roba de feina, les sabates de seguretat, les
ulleres i els guants.
Els materials per realitzar el muntatge frigorífic i totes les eines necessàries
estaran a disposició dels participants el dia de la prova.
En cas de que algun participant vulgui dur les seves pròpies eines per fer el
muntatge les podrà utilitzar.
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PART 1: Muntatge de la instal·lació i els seus components.
Temps previst: 3 hores.
Correspon al muntatge de les canonades de refrigerant indicades en els plànols
entre els punts “A-B” i “C-D”, que corresponen a les línies de líquid i aspiració de
l’equip frigorífic.
Les dimensions, soldadures, atrompetat i corbes, seran inspeccionats i avaluats
d’acord amb els barems de puntuació establerts.
Els membres del jurat han d’inspeccionar el procediment de cada participant i
puntuar la qualitat dels atrompetats una vegada realitzats i abans de que es faci
la unió amb la femella.
Una vegada que el competidor doni per finalitzada aquesta part demanarà al
jurat que signi la casella, anoti el temps de la seva durada i els descomptes de
temps en cas d’aturada.
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PART 2: Prova d’estanquitat, buit i regulació dels pressòstats.
Temps previst: 3 hores.
En primer lloc es realitzarà la prova d’estanquitat segons els ítems a avaluar,
seguint els passos que s’especifiquen en els criteris d’avaluació. La instal·lació ha
de quedar sense fuites per poder prosseguir la competició.
El pressòstat alta baixa combinat es regularà segons els següents valors:
- Pressòstat mixta baixa: desconnexió a 0,2 bar i rearmar a 1,2 bar.
- Pressòstat mixta alta: desconnexió a 55 ºC
El buit de la instal·lació es farà segons els ítems a avaluar en aquest apartat. La
pressió serà com a màxim de 2000 microns i s’ha de mantenir durant 5 minuts.
Durant el temps que el competidor espera els resultats de les proves de pressió i
buit, podrà començar els treballs de l’apartat següent que correspon al muntatge
de la instal·lació elèctrica.
Una vegada que el competidor doni per finalitzada aquesta part demanarà al
jurat que signi la casella, anoti el temps de la seva durada i els descomptes de
temps en cas d’aturada.
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PART 3: Muntatge de la instal·lació elèctrica.
El muntatge de la part elèctrica es farà segons l’esquema següent:

La sonda de temperatura interior de la cambra es connectarà com a “Sonda 1”
Es connectarà la sortida de ventilador evaporador, compressor, vàlvula
solenoide.
La resta d’entrades i sortides no es faran servir.
La instal·lació elèctrica no es posarà en marxa fins que el jurat doni el vist i plau
per poder fer-ho.
Programació del AKO, model PROPlus 15640
-

Es programarà la data i hora actual.
L’entrada digital 2 es configurarà com a entrada baixa pressió.
Programació del Set Point a 0ºC.

Una vegada que el competidor doni per finalitzada aquesta part demanarà al
jurat que signi la casella, anoti el temps de la seva durada i els descomptes de
temps en cas d’aturada.
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PART 4: Posada en Marxa de la instal·lació.
Es farà la posada en marxa de la instal·lació segons els paràmetres designats.
El treball d’aquesta part es donarà per acabat quant el jurat pugui inspeccionar
tots els ítems a avaluar.
El competidor començarà la càrrega de refrigerant seguint els ítems de forma
exhaustiva. El jurat estarà present en el moment que el competidor faci la
càrrega de refrigerant.
Una vegada que el competidor doni per finalitzada aquesta part demanarà al
jurat que signi la casella, anoti el temps de la seva durada i els descomptes de
temps en cas d’aturada.
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Part 1: Muntatge de la instal·lació i els seus components
ÍTEM

1.1

CRITÈRIS
Posició de les canonades frigorífiques y elements instal·lació
Puntuació màxima si el valor de la mesura indicada en els plànols està +/- 2
mm del valor indicat
Puntuació 50% si el valor de la mesura indicada en els plànols està entre +/2 mm i +/- 5 mm del valor indicat
La resta de valors queden fora de puntuació.

PUNTUACIÓ
MÀXIMA
REAL

Posició de la canonada de lìquid tram vertical (11 cm del costat)
Posició de la canonada de lìquid tram horitzontal (11 cm del costat)
Posició de la canonada de gas tram vertical (22 cm del costat)
Posició de la canonada de gas tram horitzontal (15 cm del costat)
Abraçadores tub de líquid en el centre del tram entre elements
Abraçadores tub de gas segons mesures indicades al plànol

1
1
1
1
1
1

Posició de la válvula d'expansió
Posició del visor de líquid
Posició de la vàlvula solenoide
Posició del filtre
Posició del pressostat

1
1
1
1
1

Posició del tub d'evacuació de condensats
Posició del tub per canalització elèctrica
Posició de la toma obus (baixa pressió al pressòstat)

1
1
1

Posicionament dels elements de la instal·lació
Puntuació máxima si aquest elements estan correctament instal·lats segons
les indicacions del fabricant
1.2
Filtre deshidratador
Válvula solenoide
Muntatge de la vàlvula d'expansió, inclòs el bulb.

1.3

Qualitat de les unions soldades
Puntuació máxima si les quatre soldadures a realitzar presenten l'aportació
de material adequada, sense excés o defecte i sense desplaçament de
l'aportació.
Puntuació del 50 % en cas de que una soldadura no estigui correctament
realitzada.
La resta de valors queden fora de puntuació.

1
1
2

2,2
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Part 1: Muntatge de la instal·lació i els seus components (segueix…)
ÍTEM

CRITÈRIS
Qualitat de les unions atrompetades de la instal·lació
Puntuació màxima si l'atrompetat compleix amb els requisits de qualitat.
Sense rebaves ni marques al tub, uniformes i centrats amb l'eix del tub,
tamany adequat i l'element d'unió.
Qualsevol altre cas no puntua.
Hi ha un total de 12 unions atrompetades
Unió 1
Unió 2
Unió 3
Unió 4
Unió 5
Unió 6
Unió 7
Unió 8
Unió 9
Unió 10
Unió 11
Unió 12
PUNTUACIÓ TOTAL DE LA PART 1

1.4

PUNTUACIÓ
MÀXIMA
REAL

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
25

CONTROL DEL TEMPS
Signatures dels jutges:

Passatge de Guillem de Torrella, 1 07002 Palma
Tel.: 971 17 78 00 Fax: 971 17 69 03 Web: http://dgfpfp.caib.es

12

Part 2: Prova d’estanquitat, buit i regulació dels pressòstats.
ÍTEM

2.1

CRITÈRIS
Prova de pressió
Puntuació màxima si es manté una pressió de 15 bar durant un temps de
15 minuts. Aquesta prova es farà amb els pressòstat combinat alta/baixa
connectat al circuit frigorífic

PUNTUACIÓ
MÀXIMA
REAL

10

Per cada fuita detectada i reparada es descomptarà un 25 % de la
puntuació. Una vegada reparada la fuita detectada es tornarà a repetir la
prova de pressió.
Si després de tres reparacions encara hi ha fuites, no es puntuarà

La instal·lació ha de quedar sense fuites per poder proseguir la competició.
Ajustament de pressòstat d'alta
2.2

Puntuació màxima si el pressòstat desconnecta a 55 +- 1ºC
Qualsevol altre cas no puntua

2,5

Ajustament de pressòstat de baixa
2.3

2.4

Puntuació màxima si el pressòstat desconecta a 0,2 +- 0,1 bar i rearma a 1,2
+- 0,1 bar
Qualsevol altre cas no puntua
Realització del buit
Puntuació màxima si es connecta de forma adequada la bomba de buit i
pont de manòmetres a la instal·lació i es fa correctament el buit per alta i
per baixa durant un temps de 15 minuts, arribant una pressió absoluta de
2000 microns o inferior.
Qualsevol altre cas no puntua
PUNTUACIÓ TOTAL DE LA PART 2

2,5

10
25

CONTROL DEL TEMPS
Signatures dels jutges:
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Part 3: Muntatge de la instal·lació elèctrica
ÍTEM

3.1

CRITÈRIS
Connexionat dels terminals elèctrics
Puntuació máxima si tots els terminals de connexió estan correctament
connectats sense presentar filaments fora del seu allotjament.
Entre 1 i 3 terminals tenen fils fora del seu allotjament tendrà un 50 % de la
puntuació

PUNTUACIÓ
MÀXIMA
REAL

5

Si hi ha 4 o mes terminals amb fils fora del seu allotjament no es puntuarà
Connexionat dels elements del circuit frigorífic

Puntuació màxima si l'element del circuit està correctament connectat
Qualsevol altre cas no puntua
3.2

Connexió del programador AKO-15640
Connexió de la unitat condensadora
Connexió del ventilador de l'evaporador
Connexió de la vàlvula solenoide
Connexió del pressòstat
Connexionat de la sonda de temperatura

5
2
2
2
2
1

Programació AKO-15640

3.3

Puntuació màxima si el paràmetre està correctament programat
Qualsevol altre cas no puntua
Programació de la data i hora
Configuració de l'entrada digital 2 com entrada baixa pressió
Programació del Set Point a 0ºC
PUNTUACIÓ TOTAL DE LA PART 3

2
2
2
25

CONTROL DEL TEMPS
Signatures dels jutges:
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Part 4: Posada en marxa de la instal·lació
ÍTEM

4.1

CRITÈRIS
Càrrega de refrigerant
Puntuació màxima si es realitza correctament la càrrega de refrigerant
segons els següents passos
La resta de casos no puntuen

PUNTUACIÓ
MÀXIMA
REAL

Correcta colocació de manòmetres, bascula i botella de refrigerant

5

Purgat correcte de mangueres abans de començar la càrrega de refrigerant
Començar la càrrega en fase líquida, amb la màquina aturada i sense passar
el 80 % de la capacitat del dipòsit de líquid
Acaba la càrrega de refrigerant en fase de gas amb la màquina funcionant i
justificant que el visor està ple i sense bimbolles.

1
5
5

Presa de dades de la instal·lació i retirada de mangueres
Puntuació màxima si es prenen de forma correcta les dades de la
instal·lació després d'un temps de funcionament i arribant a la temperatura
de consigna de la cambra frigorífica
La resta de casos no puntuen

4.2

Pressió d'alta
Pressió de baixa
Temperatura d'evaporació
Temperatura de condensació
Subrefredament
Sobreescalfament
Consum elèctric del compressor

1
1
1
1
1
1
1

Puntuació màxima si es fa la retirada de mangures sense perdre refrigerant
La resta de casos no puntuen
PUNTUACIÓ TOTAL DE LA PART 4

2
25

CONTROL DEL TEMPS
Signatures dels jutges:
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DESCOMPTES
ÍTEM

CRITÈRIS
No realitzar de forma correcta les operacions indicades, farà que el
competidor resti puntuació del total de la prova. Es descomptara els punts
indicats cada vegada que es detecti un error per part del jurat. En cada cas
el competidor serà informat
No utilitzar l'eina adequada per cada operació
No utilitzar l'eina de forma correcta
Tenir la zona de feina desordenada
Utilitzar material adicional - accesoris
Utilitzar material adicional - canonada
No utilitzar de forma correcta els EPIs

PUNTUACIÓ
MÀXIMA
REAL

2
2
2
2
2
2

CONTROL DEL TEMPS
Signatures dels jutges:
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