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1. Introducció: equacions d’estat amb paràmetres 

d’ajust d’interacció binària 

 En aquest annex es complementa la informació donada a la memòria sobre aquests 

dos paràmetres característics de l’equació d’estat (EOS) de Peng-Robinson (PR), i es recullen 

tots els valors obtinguts de la bibliografia que corresponen a parells binaris que poden ser 

presents en el nostre sistema un cop s’hagi escollit el/s co-solvent/s ideal/s. 

 

 Cal tenir present que, en el càlcul de l’equilibri de fases mitjançant equacions d’estat 

com les de PR o bé SKR, cal disposar dels paràmetres d’interacció binaris dels parells binaris 

presents en l’equilibri multicomponent. El fet és que, com el nostre solut l’oli de gira-sol no és 

un dels compostos comunament estudiats, les bases de dades de simuladors com ara bé 

HYSYS o bé ASPEN, no inclouen els paràmetres d’interacció binaris per compostos tan 

complexos com el nostre, ni amb H2 per exemple,  ni amb qualsevol altre solvent comú. Per 

aquesta raó, aquests paràmetres binaris de les regles de mescla de PR o SRK o de qualsevol 

altra EOS, han de ser ajustats a dades experimentals, o bé obtinguts de la bibliografia existent. 

Aquest mateix problema existeix al treballar en sistemes on el solut són esters dels àcids 

grassos (FAMEs), de manera que sovint es renuncia al seu ús per al càlcul de l’equilibri [1]. 

 

 Altres tipus de models no presenten aquesta problemàtica. Models com el d’UNIFAC 

no presenten aquest inconvenient ja que aquests, no utilitzen paràmetres d’interacció binaris, 

en contrast amb els models de SKR i PR, ja que calcula l’equilibri de fase amb paràmetres 

d’interacció basant-se en la contribució de grups, tot i que per contra, l’aproximació amb 

UNIFAC necessita d’una expressió pel coeficient de fugacitat en la descripció de la fase vapor. 

 Com es comenta i es raona a l’apartat 4.1. de la memòria, l’equació d’estat cúbica 

escollida que millor pot ajustar-se al nostre sistema és l’EOS de Peng-Robinson (PR): 
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 Els paràmetres d’interacció binària kij i ηij són valors empírics ajustats mitjançant 

dades experimentals de sistemes binaris, per minimització de la desviació mitjana absoluta 

dels valors de pressió dels punts de bombolla i rosada. Generalment, un únic paràmetre 

d’interacció binari pot ser usat pel càlcul del comportament de fases amb un grau satisfactori 

relatiu per un estret rang de temperatures. Per a un rang ampli de temperatures és 

recomanable l’ús d’ambdós paràmetres. Així doncs, els valors de kij i ηij d’una mescla binaria 

 són obtinguts com s’ha dit, mitjançant la minimització dels errors dels límits de fase entre 

dades experimentals i els valors obtinguts mitjançant l’EOS de Peng-Robinson [3]. A la 

memòria també es qüestiona la idoneïtat d’usar en segons quins sistemes, equacions cúbiques 
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com la de PR les quals només consideren les forces de dispersió entre els components de la 

mescla i no les forces degudes a interaccions químiques (com poden ser ponts d’hidrogen, 

enllaços de Van der Waals,...) [2]. 
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2. Report de valors dels paràmetres de la bibliografia 

 A continuació es presenten tots els valors obtinguts de la bibliografia que corresponen 

a parells binaris que poden ser presents en el nostre sistema un cop s’hagi escollit el/s co-

solvent/s ideal/s. Al final d’aquest apartat es recullen a la Taula C1, els parells binaris dels 

quals s’ha obtingut algun valor a la bibliografia. 

 

2.1. Sistemes binaris amb un oli vegetal 

OLI - CO2 

 

- Oli de soja [3]: 

  kij = 0,05 i  ηij = 0 a 373K i  

  kij = 0,04 i  ηij = 0 a 403K 
 

- Rapeseed oil (PPP) [4]: 

  kij = 0,023 a ηij = 0 i kij = 0,050 a  ηij = 0,082 a 313,15K 

  kij = 0,021 a ηij = 0 i kij =0,028 a  ηij = 0,058 a 333,15K 

  kij = 0,020 a ηij = 0 i kij = 0,033 a  ηij = 0,074 a 353,15K 

 

  kij = 0,033 a ηij = 0,074 a 6 MPa i 353,15K * 

  kij = 0,033 a ηij = 0,074 a 8 MPa i 353,15K * 

 * Valors obtinguts en un sistema ternari amb propà. 

 Aquest dos últims valors ens demostren la poca sensibilitat dels valors dels 

paràmetres a diferents valors de pressió. Més endavant s’observa el mateix efecte per al parell 

binari oli - propà. 
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- Rapeseed oil [5]: 

  kij = 0,034  

  kij = 0,032 (Regla de mescla de Panagiotopoulos i Reid) 

 
- Tripalmitina (PPP) [5]: kij = 0,043 

 
- Tristearina (SSS) [5]: kij = 0,035 

 
- Trioleïna (OOO) [5]: kij = 0,04 

 

OLI - PROPÀ 

 
- Oli de soja [3]:  

  kij = 0,045 i ηij = 0 a 403K 

 
- Rapeseed oil (PPP) [4]: 

  kij = 0,023 a ηij = 0,038 a 6 MPa i 353,15K 

  kij = 0,023 a ηij = 0,038 a 8 MPa i 353,15K 

 

OLI - ETANOL 

 
- Rapseed oil (PPP) [4]: 

   A 313,15K: kij = -0,242 a ηij = 0,74 

   a 333,15K: kij = -0,359 a ηij = 0 

   a 353,15K: kij = -0,405 a ηij = 0  i  kij = -0,641 a ηij = -0,055 
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2.2. Sistemes binaris amb CO2 

CO2 - HC (Hidrocarburs) 

 
- kij = 0,15 [6] 

 

CO2 – PROPÀ 

kij= f(T)
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Figura C1: Variació del paràmetre kij en funció de la temperatura [7]. 

 
- kij = 0,124 [8] 

 
- kij = 0,0112 + 0,393·10-3· T(K)  per T entre 311 i 361K     a 353,15K: kij = 0,15 [4] 

 
- kij = 0,108  [9] 

 
- kij = 0,1241 [10] 
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- Sistema C3H8 + Hidrocarbur: kij = 0,01 [6] 

 

CO2 - Dimetiléter (DME) 

 
- kij = -0,02 i ηij = 0 per valor de T entre 273,15 i 377,67K [11] 

 

CO2 - ETANOL 

 
- Rapeseed oil (PPP) [4]: 

   kij = 0,092 i ηij = -0,009 a 313,15K 

   kij = 0,086 i ηij = -0,026 a 333,15K 

   kij = 0,063 i ηij = -0,068 a 353,15K 

 
- kij = 0,048 a 373,2K  [2] 

 
- kij = 0,0033 a 333K  [12] 
 
 

CO2 - HEXÀ 

 
- kij = 0,11  [8][10] 

 
- kij = 0,11 a 298,15K i  kij = 0,09 a 213,15K [7] 

  

CO2 - BUTÀ 

 
- kij = 0,133  [8] 

 
- kij = 0,1333 [10] 
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CO2 - ACETONA 

 
- kij = 0,018 [2] 

 
- kij = 0,0021 a 333K [12] 

 

CO2 - ACETAT D’ETIL 

 
- kij = 0,0017 a 333K [12] 

 

CO2 - METANOL 

 
- kij = 0,0015 a 333K [12] 

 
- kij = 0,023 [10] 
 

2.3. Sistemes binaris amb H2 

H2 - CO2 

 
- kij = -0,1622 [10] 

 
- kij = 0,154 (per mescles de relatives dilucions d’H2 en CO2) [9] 

 

H2 - PROPÀ 

 
- kij = -0,0833 [10] 

 
- kij = -0,048484 + 8,8145·10-4 ·T(K) [9] 
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H2 - BUTÀ 

 
- kij = -0,397 [10] 

 

H2 - HEXÀ 

 
- kij = -0,03 [10] 
 
 

 Finalment es recullen a la Taula C1, els parells binaris dels quals s’ha obtingut algun 

valor a la bibliografia: 

 
 

 CO2 H2 HEXÀ BUTÀ PROPÀ ETANOL METANOL

OLI x    x x  

CO2 --- x x x x x x 

H2  --- x x x   

 

 ETIL 
ACETAT

BUTIL 
ACETAT DME N2O ACETONA 

ETILMETIL 
CETONA 

OLI       
CO2 x  x  x  

H2       

Taula C1: Resum dels valors recopilats (marcats amb una x els obtinguts de la bibliografia). 
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