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1. Introducció: revisió de valors de bibliografia 

 En aquest annex s’explica el procés que s’ha dut a terme per a l’estimació de les 

propietats termodinàmiques de l’oli de gira-sol i dels components que el formen donat que, 

aquests compostos tenen unes propietats termodinàmiques bastant desconegudes donada la 

complexitat del tamany que estan constituïts. 

 El que s’ha fet primerament, és una revisió de la bibliografia existent, referent tan a 

olis vegetals com als compostos de quals estan formats, els triglicèrids (TAGs). Així doncs, els 

valors trobats els presentem a la següent taula: 

 

Oli Vegetal Tc (K) Pc (MPa) ω Tb (K) Font 

Trioleïna (OOO) 882,0 0,64 1,731 783,3 

Triestearina (SSS) 914,3 0,57 1,708 816,3 

Tripalmitina (PPP) 903,1 0,64 1,630 798,5 

[1] 

PPP 1034,8 0,56 1,702 - [2] 
PPP 1020,0 0,83 1,150 - 

Oli de gira-sol 1042,0 0,82 0,710 - 
[3] 

PPP 1028,0 5,82 -0,191 - [4] 

PPP - 0,41 - - 

Oli de gira-sol - 0,37 - - 
[5] 

Oli de gira-sol 859,0 0,20 - - 

PPP 889,1 0,51 1,670   
[6] 

Taula D1: Recull de valors extrets de la bibliografia existent. 

 Primerament indicarem en cada cas, els mètodes estimatius utilitzats: 

 [1]  TC i PC pel Mètode de contribució de grup d’Ambrose. ω pel Mètode de Lee-Kesler.

 Tb d’Althouse i Triebold [7], Pool i Ralston [8], Perry i altres, [9]. En aquest cas, els

 autors  donen a l’oli amb el qual tracten (rapseed oil) els valors de les propietats

 corresponents a les de la trioleïna, donat que aquest és el seu component

 principal amb un 65-70%. 
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[2] Mètode proposat per Mathias i altres [10]. En aquest cas es dona el nom de C54 a

 l’oli de treball (rapseed oil), les propietats del qual s’han estimat amb unes

 correlacions donades per aquest autor. 

[3] Mètode de contribució per grups contribuents de Fedor. Composició en % molar

 (en base als àcids del qual provenen) de l’oli de gira-sol: àc. Palmític 6,7%, àc.

 Esteàric 3,34%, àc. Oleic 25,83%, àc. Linoleic 63,91%, àc. Linolènic 0,22%. 

[4] TC i PC pel Mètode de contribució de grups de Lydersen (1955). ω pel Mètode de

 Lee-Kesler (1975). Tb (del qual no se’n dona el valor) pel mètode de Meissener

 (1949). 

[5] Correlació donada a l’article, que relaciona dCi (diàmetre crític de partícula) amb

 TCi i PCi. 

[6] Per l’oli de gira-sol: TC pel Mètode de Li (1971) i també obtingut amb el Mètode de

 Chueh i Prausnitz (1967). PC  pel Mètode de Chueh i Prausnitz. Composició en % molar

 de l’oli de gira-sol: trioleïna (OOO) 2,2%, trilinoleïna (LLL) 51,4%, triestearina (SSS)

 0,4%, LLO 33,7%, OOL 8,7%, 2,6%, SSO 1,0% .     

 Per la PPP: TC i PC pel Mètode de contribució de grup d’Ambrose. 

 

 A continuació cal comentar un parell de característiques que tenen els compostos com 

els olis i triglicèrids en sí. I es que aquests són compostos no volàtils i tèrmicament làbils. 

Làbil és dit d’aquelles substàncies o compostos químics que es descomponen amb facilitat, de 

manera que els valors de les seves propietats crítiques són impossibles d’obtenir 

experimentalment i per tant els valors estimats mitjançant els mètodes estimatius han de ser 

presos simplement com “paràmetres característics” del compost, amb significació física 

incerta.  

 Aquesta explicació sobre la naturalesa d’aquests compostos, fa entendre com pot 

observar-se a la taula que el ball de números es considerable, i és que, el fet de tractar amb 
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aquests tipus de compostos tan grans en tamany, fa que les estimacions d’aquestes propietats 

termodinàmiques portin a tan amplia variabilitat en els valors obtinguts. A més a més,  també 

cal tenir en compte que depenent del mètode estimatiu, la capacitat predictiva de cadascun 

pot ser més o menys encertada, fet que comporta a encara majors diferències. 
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2. Composició de l’oli de gira-sol 

 A continuació es defineix i es parla del compost sobre el qual treballarem durant el 

projecte: l’oli de gira-sol.  

 Els olis vegetals d’origen natural són compostos principalment formats per mescles 

de triglicèrids saturats i insaturats d’àcids grassos vegetals de cadena llarga. Són molècules 

lleugerament polars, amb pes molecular de l’ordre de 850 (kg/kmol). Un oli vegetal pot ser 

representat per un pseudocomponent com el següent: 

 

( )[ ]( ) ( ) ( )33222 CHCHCHCHCHCOOCOOCH nm=  

Figura D1: Unitat repetitiva representativa d’un oli vegetal. 

 

 El número de doble enllaços m i la longitud de la cadena n de la unitat repetitiva, han 

de satisfer el grau d’insaturació i el pes molecular de l’oli vegetal, obtingut a partir dels seus 

àcids grassos. En el nostre cas s’ha considerat que l’oli de gira-sol és una mescla de triglicèrids 

de composició en pes corresponent a un estat d’hidrogenació parcial com pot ser per exemple 

la següent: 

 

 

 

 

 

 



Estimació de propietats crítiques de triglicèrids (TAGs) i de l’oli de gira-sol Pàg. 7 

 

 

Component Nom comú Fórmula Composició  % en pes

Gliceril trioleat Trioleïna (OOO) C57H104O6 0,96 

Gliceril trilinoleat Trilinoleïna (LLL) C57H98O6 12,79 

Mescla triglicèrids LLO C57H100O6 15,45 

Mescla triglicèrids OOL C57H102O6 10,49 

Mescla triglicèrids OOS C57H106O6 1,11 

Mescla triglicèrids SSO C57H108O6 23,22 

Mescla triglicèrids SLO C57H104O6 6,42 

Mescla triglicèrids PLL C55H98O6 8,96 

Mescla triglicèrids PLO C55H100O6 6,44 

Mescla triglicèrids PLS C55H102O6 3,67 

Mescla triglicèrids POO C55H102O6 0,9 

Mescla triglicèrids POS C55H104O6 7,6 

Mescla triglicèrids PLP C53H98O6 1,32 

Mescla triglicèrids POP C53H100O6 0,38 

Taula D2: Composició de l’oli de gira-sol. 

 

 Més endavant s’estudiarà com aquesta composició, és a dir, com el grau 

d’hidrogenació de l’oli, fa variar el valor de les seves propietats crítiques, per veure com són 

de sensibles respecte a la seva composició. 

 Les estructures dels triglicèrids formats pel mateix àcid els presentem a continuació: 

 

Figura D2: Triestearina (Glicerol tristearat, SSS). 
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Figura D3: Trioleïna (Glicerol trioleat, OOO). 

 

 

Figura D4: Trilinoleïna (Glicerol trilinoleat, LLL). 

 Els altres compostos de que està format l’oli, LLO, LOO OOS, OSS, SLO, PLL, PLO, 

PLS, POO, POS, PLP, i POP són combinacions dels triglicèrids anteriors. 

 La reacció de formació dels esters triglicèrids, es produeix reaccionant l’alcohol 

glicerol (glicerina) amb els àcids grassos: 

 glicerina          àcids grassos  triglicèrids 

OHCH
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OHCH

−
−
−
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2

 + 
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−
−
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Figura D5: Esterificació dels àcids grassos. 
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 Els àcids grassos dels que provenen els triglicèrids presents en nostre oli de gira-sol 

són: 

 

Àcids Nom comú Estructura Abreviació Punt fusió (K)

Palmític (P) CH3-(CH2)14-COOH (C16:0) 336 
Saturats 

Esteàric (S) CH3-(CH2)16-COOH (C18:0) 343 

Oleic (O) CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-
COOH (C18:1) 286 

No 
Saturats 

Linoleic (L) CH3-(CH2)4-CH=CH-CH2-
CH=CH-(CH2)7-COOH (C18:2) 268 

Taula D3: Àcids grassos. 
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3. Estimació de propietats crítiques dels triglicèrids 

(TAGs) 

 Estimarem amb correlacions per contribucions segons tipus de grup [11], les 

propietats termodinàmiques de l’oli vegetal, però primerament ho haurem de fer amb 

cadascun dels seus components purs (triglicèrids) donada l’escassa literatura en dades 

experimentals per aquests compostos. Les propietats que volem conèixer dels triglicèrids són: 

- Temperatura d’ebullició normal (Tb) 

- Temperatura crítica (Tc) 

- Pressió crítica (Pc) 

- Volum crític (Vc) 

- Factor de compressibilitat crítica (Zc) 

- Factor excèntric (ω) 

 

3.1. Estimació de Tc, Pc i Vc 

 Pel Mètode d’Ambrose podem estimar Tc, Pc i Vc. Tot i que aquest mètode resulta una 

mica més laboriós que altres (Joback per exemple) aquest es rendeix al menor error en 

l’estimació de propietats crítiques. La desviació en l’error absolut per a l’estimació de Tc, Pc i 

Vc és de 0,7 K, 0,18 MPa i 8,5 cm3/mol respectivament [11]. De manera que trobarem una 

estimació de Tc, Pc i Vc amb la tècnica de contribucions de grups mitjançant les següents 

relacions: 

( )[ ]1242.11 −∑∆++= TTbTc      (D1) 

( ) 2339.0 −∑∆+= PMPc          (D2) 
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∑∆+= VCV 40              (D3) 

 Les unitats són kelvins, bar, i centímetres cúbics per mol respectivament. Els ∆T, ∆P i 

∆V són respectivament, les quantitats contribuents de cadascun dels diferents grups existents 

a la molècula de temperatura, pressió i volum (Taula D4): 

 

Taula D4: Contribucions de grup d’Ambrose per a propietats crítiques [11]. 

 

 Com es pot observar, l’ús d’aquestes equacions també requereix la necessitat de la 

temperatura d’ebullició normal Tb (a 0,1 MPa) i el pes molecular M (g/mol). En el cas de la Tb, 

normalment aquesta propietat és trobada fàcilment a bibliografia, però no en el cas dels 

triglicèrids, pels quals hi ha molt poques dades experimentals donada la complexitat de les 

seves molècules. 
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 A la Taula D5 hi ha valors experimentals de Tb d’alguns triglicèrids que com ja hem 

vist anteriorment, Yu i altres (1994) [1] van tabular. 

 

Compost Tb (K) 

Tripalmitina (PPP) 798,5 

Triestearina (SSS) 816,3 

Trioleïna (OOO) 783,3 

Taula D5: Dades experimentals de Tb. 

 Els valors de Tb dels altres components s’han estimat per contribucions de grup 

utilitzant la correlació proposada per Joback: 

 ∑∆+= bbT 198
                                                                        (D4) 

on Tb en kelvins i  ∆Tb (Taula D6) són les contribucions a Tb  dels grups funcionals existents: 
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Taula D6: Contribucions de grup de Joback per a propietats crítiques. 

 L’error absolut mitjà d’aquesta correlació és de 12,9 K i la desviació estàndard de 

l’error és 17,9 K [11]. Tot i que aquests errors no són petits, aquesta tècnica simple és usada en 

l’obtenció d’aproximacions de Tb, pels compostos dels quals no es disposa de dades 

experimentals. Per minimitzar aquest error, s’han calculat els valors desconeguts de Tb 

respecte els de bibliografia comentats anteriorment, i és que aplicant directament aquesta 

correlació en molècules tan grans com les que treballem, s’obtenen errors massa grans. 
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 Aquest problema de tamany de molècula queda palès també en una altra correlació 

aplicada (Miller [12])  per l’obtenció de Tb: 

βθ eTb ··012186.0=                                                        (D5) 

( )[ ] ( )
( ) 7/2

7/27/2

1
255.1·ln1·ln048.01

θ
θθβ

−
+−+−−

=
PcVc

              (D6) 

on θ = Tb/Tc en K, Tc en K, Pc en atm i Vc en cm3/mol. L’error mitjà d’aquesta correlació és del 

10%. Amb aquesta correlació per exemple, s’obté un valor de Tb per a la trioleïna de 901.8 K. 

L’error absolut en aquest cas, respecte el valor experimental és del 15,1%. Major del 10% ja 

que el tamany tan gran de la molècula fa augmentar substancialment l’error. 

 El nostre càlcul és basa doncs, en la diferència en la contribució a Tb (Σ∆b) respecte al 

valor de Tb experimental conegut de la trioleïna, per diferencia del número de grups -CH2-  i 

CH=  presents en cada compost. 

 

 Una altra constant característica d’un component pur és el factor excèntric (ω). Aquest 

paràmetre representa l’excentricitat o la no esfericitat d’una molècula. Per tan, en gasos 

monoatòmics ω pren el valor de zero. El podem definir com: 

1log
1
·

7
3

−
−

= CPθ
θω

                                                         (D7) 

on θ és el quocient: θ = Tb/Tc en K i Pc en bar. A mesura que el pes molecular o la polaritat 

augmenten, el factor excèntric també ho fa ja que la esfericitat disminueix. 

 

 A la Taula D7 es mostren els resultats obtinguts de Tb mitjançant el mètode de Joback, 

dels valors crítics obtinguts amb el mètode d’Ambrose, així com del factor excèntric obtingut 

amb l’equació D7. 
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Nom comú PM (g/mol) Tb (K) Tc (K) Pc (MPa) Vc (cm3/mol) ω 

OOO 885,4 783,3* 876,8 0,62 2741,7 2,01 
LLL 879,4 770,8 877,2 0,84 2401,3 2,05 
LLO 881,4 775,0 876,6 0,75 2441,3 2,04 
OOL 883,4 779,1 876,5 0,68 2591,5 2,03 
OOS 887,5 787,5 877,4 0,56 2891,9 1,98 
SSO 889,5 791,6 878,4 0,52 3042,1 1,95 
SLO 885,4 783,3 876,8 0,62 2741,7 2,01 
PLL 855,4 824,9 931,7 0,71 2481,3 2,00 
PLO 857,4 829,1 931,4 0,65 2631,5 1,98 
PLS 859,4 833,2 931,5 0,59 2781,7 1,96 
POO 859,4 833,2 931,5 0,59 2781,7 1,96 
POS 861,4 837,4 932,0 0,54 2931,9 1,92 
PLP 831,3 879,0 986,2 0,61 2671,5 1,93 
POP 833,4 883,1 986,1 0,56 2821,7 1,90 

Taula D7: Estimació de propietats crítiques dels triglicèrids. 

* [1] 

 



Pàg. 16  Annex D 

 

4. Estimació de propietats crítiques de mescla: l’oli de 

gira-sol 

 Amb els valors de la Taula D7 s’estimaran mitjançant mètodes empírics gràcies a la 

seva simplicitat, les propietats crítiques de l’oli el qual està constituït per una mescla 

d’aquests triglicèrids. 

4.1. Temperatura crítica de mescla (TCT) 

 La temperatura crítica de mescla, no es pot calcular com a una mitja ponderada de les 

temperatures crítiques dels components purs que el  constitueixen. Li (1971) va suggerir la 

següent expressió per a expressar la composició: 

∑
=

Cii

Cjj
j Vy

Vy
φ

                                                                    (D8) 

i va definir la temperatura crítica de mescla com: 

 

∑= CjjCT TT φ
                                                                      (D9) 

 

on yj representa la fracció molar del component j, VCj el seu volum crític, TCj la temperatura 

crítica i TCT la temperatura crítica de mescla. Chuech i Prausnitz (1967) van proposar una 

tècnica similar, en la que definia la fracció superficial, θj com: 

2 / 3

2 / 3
j cj

j
i ci

i

y V
y V

θ =
∑

                                                      (D10) 

i va relacionar θj amb TCT mitjançant l’expressió: 
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CT j cj i j ij
j i j

T Tθ θ θ τ= +∑ ∑∑
                                          (D11) 

on τij és un paràmetre d’interacció, amb τii = 0, i τij (i≠j) pot ser estimat per a diversos parells 

binaris com: 

2
)·( CjCiT

ij

TT +
=

ψ
τ

                                                               (D12) 

on 

2 3 4
T T T T TA B C D Eψ δ δ δ δ= + + + +                                    (D13) 

i  

ci cj
T

ci cj

T T
T T

δ
−

=
+

                                                       (D14) 

on 0 ≤ δT ≤ 0.5 i A, B, C, D i E, paràmetres de l’equació D13 definits a continuació per diversos 

tipus de compostos: 

 

Taula D8: Coeficients per l’equació A13. 

 El valor de temperatura crítica de mescla per l’oli de gira-sol mitjançant l’estimació 

de Li és de 894,7 K, i és de 891,9 K amb les correlacions de Chuech i Prausnitz. Com es pot 

observar, ambdós valors són bastant semblants, fet que valida el resultat. La desviació 

mitjana pels dos mètodes és menor de 4 K [11]. 
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4.2. Volum crític de mescla (VCT) 

 El volum crític d’una mescla no és fàcil calcular-lo experimentalment i per tant no se’n 

coneixen gaires valors. És per això que Chueh i Prausnitz van proposar una tècnica analítica de 

càlcul anàloga a la de la temperatura crítica. En aquest cas el volum crític es calcula segons: 

CT j cj i j ij
j i j

V Vθ θ θ ν= +∑ ∑∑
                                         (D15) 

on VCT és el volum crític de la mescla, Vcj és el volum crític del component j, θj és fracció 

superficial i vij és un paràmetre d’interacció. La fracció superficial θ  es calcula com en el cas 

anterior. 

 Per calcular els paràmetres d’interacció vij on i≠j i amb vii=0, s’utilitzen les expressions 

següents: 

  
2

)·( CjCi
ij

VV +
= υψ

ν                                                              (D16) 

on 

2 3 4
v v v v vA B C D Eψ δ δ δ δ= + + + +                                       (D17) 

i 

2 / 3 2 / 3

2 / 3 2 / 3
ci cj

v
ci cj

V V
V V

δ
−

=
+

                                                    (D18) 

on 0 ≤ δ υ ≤ 0.5 i A, B, C, D i E, paràmetres de l’equació D17, definits a continuació per 

diversos tipus de compostos: 
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Taula D9: Coeficients per l’equació D17. 

 El valor del volum crític de mescla estimat és de 2767,7 cm3/mol. L’error mitjà 

d’aquest mètode és de l’ordre del 15% [11]. 

 

4.3. Pressió crítica de mescla (PCT) 

 La relació de la pressió crítica d’una mescla i la fracció molar sovint no és lineal. 

Existeixen dues aproximacions pel càlcul de la pressió crítica. El mètode de Kreglewski i Kay 

que només serveix per mescles binàries i el mètode de Chueh i Prausnitz que és més general. 

 El mètode de Chueh i Prausnitz es basa en una modificació de l’equació d’estat de 

Redlich-Kwong, en la que intervenen els valors de TCT i VCT estimats en el mateix annex. Així 

doncs, l’expressió usada pel càlcul és: 

1/ 2 ( )
CT m

CT
CT m CT CT CT m

RT aP
V b T V V b

= −
− +                                     (D19) 

on R és la constant dels gasos, TCT és la temperatura crítica de la mescla calculada 

anteriorment, VCT és el volum crític calculat abans. Els coeficients de mescla am i bm estan 

definits com: 

m i j ij
i j

a y y a= ∑∑
      (D20) 
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*
j bj cj

m i j
j j cj

y RT
b y b

P
Ω

= =∑ ∑
                                          (D21) 

on  

* 20.0867 0.0125 0.011bj j jw wΩ = − +
    (D22) 

 

 

* 2 2.5
ai ci

ii
ci

R Ta
P

Ω
=

     (D23) 

 

( )
* * 1.5( ) ( )

4 0.291 0.04
ai aj cij ci cj

ij
i j

RT V V
a

w w

Ω + Ω +
=

 − +      (D24) 

 

 
(1 )cij ij ci cjT k T T= −

     (D25) 

 

 

*
2

( )
( )

cj cj cj cj j
aj cj

cj j cj

RT P V V b
P

V b RT
  +

Ω = −  −      (D26) 

 

 Tots els paràmetres que apareixen en aquestes expressions són coneguts: yj és la 

fracció molar del component j, R és la constant dels gasos, Tcj és la temperatura crítica del 

component j, Pcj és la pressió crítica de j, ωj és el factor excèntric de j, Vcj és el volum crític de 

j i kij són els paràmetres d’interacció binaris. Els paràmetres d’interacció binaria solen 

oscil·lar entre 0,1 i 0,01 i estan tabulats per alguns sistemes binaris comuns. Amb presència 

de compostos del tamany dels triglicèrids que formen l’oli de gira-sol, aquest valors poden 

oscil·lar fora d’aquest rang. Aquest mètode d’estimació dóna un error significatiu, però 

serveix per fer-se una idea del seu valor real. La seva desviació mitjana és d’uns 0,15 MPa  

[11]. La pressió crítica de mescla per a l’oli de gira-sol és doncs de 0,644 MPa. 
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4.4. Resultats 

 Els resultats de l’estimació de propietats crítiques de mescla poden observar-se a la 

taula següent: 

 

 TCT (K) VCT (cm3/mol) PCT (MPa) 

Chuech i Prausnitz 891,9 2767,7 0,644 
Li 894,7 - - 

    Taula D10: Resum de propietats crítiques de mescla estimades 

 

 La taula següent recull totes les propietats termodinàmiques que s’han obtingut fins 

al moment per a l’oli de gira-sol, per a la composició especificada a la Taula D2 i amb les 

quals es treballarà durant tot el projecte: 

 

Propietats de             
l’oli de gira-sol 

TCT (K) 893,28

PC (MPa) 6,44 

VCT (cm3/mol) 2767,7
PM (g/mol) 876,3 

Tb (K) 796,7 
ρ (g/ml) 0,917 

ω 1,99 

    Taula D11: Propietats termodinàmiques de l’oli de gira-sol. 
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5. Variació de propietats crítiques de mescla amb 

l’índex de iode (IV) 

 El que s’ha fet a continuació és, comprovar com es comporten aquests valors 

respecte a variacions de l’índex de iode (IV) en que es troba l’oli, al llarg de la hidrogenació. 

L’IV ve donat per la proporció de components insaturats, els quals fan augmentar aquest 

índex. Així doncs, hem trobat les propietats crítiques per a diferents estats de l’oli durant el 

procés d’hidrogenació: inicialment més insaturat amb IV de 133, parcialment hidrogenat on 

IV pren el valor de 87, o bé el cas més extrem i més hidrogenat en que l’IV és de 56 donada 

la presència de força més compostos saturats. Així doncs, per ala següents valors de l’IV: 

 

 % wi 
OOO 1,49 0,96 0,42 
LLL 20,73 12,79 6,78 
LLO 19,30 15,45 5,61 
OOL 13,53 10,49 3,80 
OOS 0,00 1,11 0,00 
SSO 0,00 23,22 54,67 
SLO 12,92 6,42 3,47 
PLL 14,28 8,96 3,94 
PLO 7,51 6,44 2,81 
PLS 5,17 3,67 1,90 
POO 0,62 0,90 0,00 
POS 0,00 7,60 14,61 
PLP 1,88 1,32 1,14 
POP 0,43 0,38 0,00 

IV 133 87 56 

Taula D12: Composicions d’oli de gira-sol en funció de l’IV                                                                                          
(com a indicador del grau de reacció d’hidrogenació). 

 

els resultats obtinguts han estat els següents: 
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IV 133 87 56 
TCT (K) Li 895,7 894,7 891,8 

TCT (K) Ch/P 893,0 891,9 890,3 
VCT (cm3/mol) Ch/P 2709,6 2767,7 2929,2 

PCT (MPa) Ch/P 0,473 0,644 0,701 
Tb (K) 793,3 796,7 799,4 

ω 2,02 1,99 1,97 
PM (g/mol) 873,7 876,3 880,3 

ρ (g/ml) 0,919 0,917 0,914 

Taula D13: Variació de propietats crítiques de mescla en funció de l’IV. 

 Poden observar-se petites variacions que poden semblar poc significants entre els 

valor de PCT, però tot i això s’ha tingut en compte com de sensible és aquest paràmetre  

respecte als resultats obtinguts. Escollim doncs, les propietats de l’oli de treball, les 

corresponents a la de l’IV de 87 i donem com a vàlids els resultats de la Taula D2 i la Taula 

D11 ja que aquests corresponen a valors calculats per aquest IV. 
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6. Validació de les propietats crítiques estimades amb 

resultats experimentals de bibliografia 

 El que s’ha fet finalment, amb la finalitat d’assegurar els valors obtinguts amb totes 

les estimacions fetes fins aquest punt, és simular amb ASPEN l’equilibri líquid-vapor de 

sistemes binaris en els que un dels components és aquest oli de gira-sol de propietats, les 

estimades en aquest annex, i es compara el resultat de la simulació amb valors experimentals 

corresponents a sistemes que contenen un oli vegetal o un dels compostos majoritari del 

quals n’estigui format. S’ha buscat doncs a la bibliografia existent dades per poder-les 

comparar amb la simulació de l’equilibri líquid-vapor amb el nostre oli de gira-sol. Els 

resultats els exposem a continuació amb les següents figures: 

 

Sistema binari: oli-CO2: 

x/y mol CO2 a 313,15K
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x/y mol CO2 a 353,15K

0

10

20

30

40

50

60

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
x/y molar CO2

P 
(M

Pa
)

EXP Ragunath: PPP
EXP Floruse et al: PPP
EXP Florusse et al: SSS
Pxy kij=0

 

 

x/y mol CO2 a 373,15K
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x/y pes CO2 a 313,15K
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x/y pes CO2 a 353,15K

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
x/y pes CO2

P 
(M

Pa
)

EXP Ragunath:PPP
EXP Florusse et al: PPP
EXP Stahl: soybean oil
EXP Klein: rapeseed oil 
EXP Dan gana: rapeseed oil
EXP Smoothed: rapeseed oil
EXP Friedrich: soybean oil
EXP Florusse et al: SSS
Pxy kij=0
Pxy kij=0.033
Pxy kij=0.04
Pxy kij=0.05
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% pes CO2 a 373,15K
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Sistema binari: oli-propà: 

Pxy %pes propà a 333.15K
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Pxy %mol propà
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 Als gràfics pot observar-se que el comportament de la simulació del nostre oli, té la 

tendència dels punts experimentals dels sistemes de la bibliografia. Tot i les notables 

discrepàncies existents, el resultat és considerat com a satisfactori, donades les dificultats a 

l’hora d’ajustar el comportament d’un compost tan gran com l’oli, a valors de temperatura i 

pressió bastant elevats. De fet cal destacar també que, es compara el comportament del nostre 

oli de gira-sol, d’entre d’altres tipus de compostos, amb la tripalmitina, triestearina, oli de 

soja, oli “rapeseed”, la composició dels quals pot variar respecte a la del nostre oli. 
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