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Resum: 
En el nostre entorn quotidià i en l’entorn industrial existeixen gran 

quantitat de mecanismes, equips i sistemes que precisen d’algun 

tipus de fluid per tal de poder funcionar (ex. mecanismes 

pneumàtics, equips d’aire condicionat, centrals tèrmiques de cicle 

combinat, cicles de Rankine orgànics). Es per això que poder predir 

el comportament dels fluids que processen es converteix en una 

tasca de vital importància quan s’ha de dissenyar tots aquests 

sistemes. 

 

Des del segle XVII molts científics han estat investigant la manera 

més precisa per poder predir el comportament dels fluids, entre els 

quals trobem Boyle, Clapeyron, Clausius, van der Waals, Redlich, 

Kwong, Soave, Peng, Robinson, Patel, Teja, Trebble, Bishnoi, Salim, 

Iwai i Twu entre d’altres. Tots ells han anat proposant diferents 

equacions d’estat per tal de poder predir cada cop amb més 

exactitud les propietats termodinàmiques d’aquestes substàncies. 

 

En aquest PFC, primer de tot es fa una classificació de les 

equacions d’estat per a predir el comportament P-v-T dels fluids. 

Posteriorment en els següents capítols es realitza un estudi de cinc 

equacions d’estat cúbiques del tipus van der Waals: Peng-Robinson 

(1976), Patel-Teja (1982), Trebble-Bishnoi-Salim (1991), Twu-Sim-

Tassone (2002) i Cerpa-Iwai-Margerum-Lu (2004) amb les seves 

respectives variants en la funció “alpha”. En primer lloc es veu el 

funcionament i característiques de totes elles per tal de poder-les 

utilitzar després per a predir propietats termodinàmiques dels fluids 

estudiats i finalment poder comparar la informació amb les dades 

experimentals obtingudes del webbook del NIST [12] i el software 

Refprop 9.1 [13]. 
 

L’estudi és fa en vàries etapes. Primer de tot se centra en les 

propietats termodinàmiques que fan referència a la corba de 

saturació, calculant les pressions de saturació, el volum del vapor 

saturat i el volum del líquid saturat, i fent unes gràfiques i taules 

que ens mostren el comportament de les prediccions de les cinc 

equacions d’estat enfront les dades experimentals del NIST. En 

aquest apartat la tendència observada es que totes les equacions 

d’estat estudiades on tenen menys error de predicció és en la pressió 

de saturació (Ps) i on tenen més error és en el volum del líquid 

saturat (vL
s). 

 

En segon lloc s’estudien altres propietats termodinàmiques de 

saturació com són l’entalpia de vaporització i l’entropia de 

vaporització i es fa un estudi semblant a l’anterior: es generen 

aquestes propietats amb les equacions d’estat i es comparen amb els 

valors experimentals del NIST. En aquest segon estudi s’ha observat 

que la cúbica que prediu millor l’entalpia i l’entropia de 

vaporització és la de Cerpa-Iwai-Margerum-Lu (2004) amb la 

funció “alpha” tipus Gasem. 

 

Aquests dos estudis es fan pels 22 fluids refrigerants amb les 5 

equacions d’estat i diferents funcions “alpha” amb paràmetres 

generalitzats. D’altra banda, en aquest PFC s’ha obtingut per a 

cada equació d’estat els paràmetres optimitzats de cada fluid. Tots 

els resultats dels paràmetres generalitzats i optimitzats per a cada 

fluid i cada equació d’estat, així com els resultats de les prediccions 

de les 5 propietats de saturació es resumeixen en diferents taules i en 

algunes gràfiques que es recullen en els Capítols 3, 4, 5, 6, i 7 de la 

memòria. En el capítol 8 es realitza un estudi comparatiu de les 5 

equacions d’estat. 

 

En tercer lloc es realitza un estudi de les cinc equacions cúbiques 

d’estat en la zona del líquid sub-refredat, vapor sobreescalfat, fase 

gas i fluid supercrític. Es realitzen taules P-v-T per a 6 fluids 

refrigerants seleccionats i es comparen les prediccions dels volums 

específics de les equacions d’estat amb les dades experimentals del 

NIST i es veuen els errors en les prediccions en les diferents fases 

per a cada equació d’estat. 

 

Una vegada fets tots aquests estudis es mostren les conclusions 

extretes del mateixos, explicant en detall el que observem. 

 

Paraules clau: Equació d’estat cúbica, funció “alpha”, propietats 

termodinàmiques, fluids refrigerants purs. 

 
I. INTRODUCCIÓ. 

 

A l’hora de desenvolupar qualsevol equip i sistema que precisi 

d’algun fluid pel seu funcionament és de vital importància 

conèixer i saber predir, amb la major exactitud, el comportament 

del fluid davant les condicions de pressió i temperatura que serà 

sotmès. D’aquesta forma podrem seleccionar el fluid més adient 

en cada cas. 
 

Aquest projecte sorgeix a partir de la necessitat de conèixer el 

comportament de diferents fluids refrigerants purs des del punt 

de vista termodinàmic, ja que aquestes substàncies es troben en 

equips i sistemes del nostre entorn quotidià i de l’entorn 

industrial. 
 

Degut a aquesta necessitat, sorgeixen diferents equacions 

d’estat de predir les propietats termodinàmiques de les 

substàncies pures (en estat gasós, vapor o líquid), entre les quals 

en aquest projecte s’estudien cinc equacions d’estat cúbiques: 

Equació de Peng-Robinson (1976), equació  de Patel-Teja 

(1982), equació de Trebble-Bishnoi-Salim (1991), equació de 

Twu-Sim-Tassone (2002) i equació de Cerpa-Iwai-Margerum-

Lu (2004) amb les seves respectives variants en la funció 

“alpha”. 
 

Per tal de dur a terme l’estudi del projecte ens ajudem d’un 

software, concretament el MS-Excel. Aquest software ens 

permetrà programar una sèrie de fulls de càlcul, automatitzant la 

predicció de propietats termodinàmiques de les substàncies. 

S’ha partir d’un full de càlcul base del llibre Elliot-Lira [1] on hi 

havia programada l’equació d’estat de Peng-Robinson original 

amb la funció “alpha” de Soave i permetia calcular els factors de 

compressibilitat (Z) i els volums específics (v) en fase gas, 

vapor i líquida i la pressió de saturació. A partir d’aquí s’ha 

adaptat aquest full de càlcul a les funcions “alpha” de Gasem i 

de Heyen i s’ha programat el càlcul de l’entalpia i l’entropia de 

vaporització. En aquest full de càlcul, en aquest PFC s’ha 

implementat un nou algoritme automatitzat molt eficient i 

estable pel càlcul de la pressió de saturació, ja que en el full de 

càlcul original [1], el càlcul de la pressió de saturació fallava a 

temperatures properes a la temperatura crítica (Tc) del fluid. 

Després, s’ha adaptat el full de càlcul anterior a les equacions 

d’estat de Patel-Teja (1982), Trebble-Bishnoi-Salim (1991), 

Twu-Sim-Tassone (2002) i Cerpa-Iwai-Margerum-Lu (2004) 

amb les seves respectives variants en la funció “alpha”. 

 



II. OBJECTIUS DEL PROJECTE. 
 

Aquest projecte té per objectiu estudiar i comparar les equacions 

d’estat cúbiques de Peng-Robinson (1976), Patel-Teja (1982), 

Trebble-Bishnoi-Salim (1991), Twu-Sim-Tassone (2002) i 

Cerpa-Iwai-Margerum-Lu (2004) amb les seves respectives 

variants en la funció “alpha” per a determinar propietats 

termodinàmiques de 22 fluids refrigerants purs. Es consideren 

propietats de saturació (pressió de saturació, volum específic del 

líquid saturat i del vapor saturat, entalpia de vaporització i 

entropia de vaporització) i el volum específic en les fases 

Líquida, Vapor, Gas i de Fluid Supercrític. Per un fluid donat, es 

comparen els resultats de les propietats predites per les diferents 

equacions d’estat amb les dades experimentals. 
 

Les dades experimentals de les propietats termodinàmiques dels 

refrigerants seleccionats s’han cercat en la web del NIST [12] i al 

software Refprop 9.1 [13]. Per fer els càlculs del PFC s’han 

elaborat fulls de càlcul MS-Excel específics per a cada equació 

d’estat cúbica estudiada. Finalment, es treuen conclusions 

respecte a l’aplicabilitat de les diferents equacions d’estat 

estudiades per a predir propietats termodinàmiques dels fluids 

refrigerants purs seleccionats. Aquest estudi s’ha fet amb les 

cinc equacions d’estat amb paràmetres generalitzats i amb 

paràmetres optimitzats per a cada fluid obtinguts en el PFC. 

 
III. EQUACIONS D’ESTAT CÚBIQUES ESTUDIADES. 
 

L’origen de les equacions d’estat cúbiques es degut a van der 

Waals quan l’any 1873 va presentar la seva tesi doctoral. Les 

idees que va aportar van der Waals per a millorar les prediccions 

de l’equació d’estat de gas ideal van ser que les molècules del 

gas tenen un volum que no es pot menysprear i que les 

molècules experimentaven interaccions entre elles. Fins llavors 

les equacions d’estat existents s’aplicaven a la fase gas (i la fase 

vapor), i fou precisament van der Waals el pioner en explicar 

també el comportament de la fase líquida. La modificació i 

millora del terme atractiu de l’equació de van der Waals (vdW) 

dóna lloc a les anomenades “equacions d’estat cúbiques tipus 

van der Waals”, de les quals en aquest PFC s’estudien les 

següents: Peng-Robinson (PR-1976), Patel-Teja (PT-1982), 

Trebble-Bishnoi-Salim (TBS-1991), Twu-Sim-Tassone (TST-

2002) i Cerpa-Iwai-Margerum-Lu (CIML-2004). 

 

Equació d’estat PENG-ROBINSON (1976) 
 

Peng-Robinson (PR) [3] va desenvolupar una nova modificació 

en el denominador del terme atractiu de vdW que, respecte la 

modificació feta per Soave (1972), feia que en la zona del punt 

crític donés resultats lleugerament més bons i també millorava la 

predicció dels volums específics en la fase líquida. Això va 

comportar que aquesta nova equació d’estat tingués importància 

en la indústria del petroli i en la indústria del gas: 
 

  
  

   
 

    

             
                         [1] 

on: 

P : Pressió absoluta de la substància (bars o Pa) 

v : Volum específic de la substància (m3/kmol) 

T : Temperatura absoluta de la substància (K) 

R: constant dels gasos.              
      

      
         

     

      
 

  

a(T) = ac·                                                                  [2] 
 

                  
    

 

  
                                     [3] 

 

                  
       “alpha” de Soave      [4] 

 

                                              [5] 
 

on:      : factor acèntric de la substància 

          
   

  
                                                  [6] 

 

En aquest projecte també es consideren les funcions “alpha” de 

Gasem [4] ( Eqs [3.18] i [3.19] del PFC ), i de Heyen ( Eqs 

[3.21], [3.22] i [3.23] del PFC ). 
 

Si en l’equació [1] es posa el volum específic (v) en funció del 

factor de compressibilitat (Z) i s’arregla queda la cúbica de PR: 
 

  
   

   
           [7]                

   

 
               [8] 

 

                                          [9] 
 

on:           
      

                   [10]       ;          
   

   
               [11] 

 

La cúbica en Z , equació [9], pot presentar una arrel real i dues 

complexes conjugades quan T > Tc (a vegades això també passa 

per T < Tc) o bé tres arrels reals diferents quan T < Tc. El 

significat físic de les solucions de la cúbica es dóna en l’Apartat 

2.6 del projecte fi de carrera. 

 

En el capítol 3 del PFC es donen les expressions pel coeficient 

de fugacitat (  ) i per les entalpies in entropies de vaporització. 

 

Equació d’estat de PATEL-TEJA (1982) 
 

El principal canvi que observem en l’equació de Patel-Teja [5] és 

que utilitza una tercera constant en el terme atractiu: la constant 

c.  A banda també es va afegir dos paràmetres nous com són F i 

c. F és un paràmetre característic de cada substància en la 

“alpha” de Soave i c representa el factor de compressibilitat 

crític de cada substància però tractat com un paràmetre d’ajust 

de l’equació d’estat de Patel-Teja, generalment diferent de Zc 

(factor de compressibilitat crític experimental). 

Amb aquests dos canvis es manté la precisió en substàncies no 

polars (perquè si c = b l’equació és igual a la de Peng-Robinson 

i si c = 0 l’equació és igual a la de Soave-Redlich-Kwong, 1972) 

i en el cas de substàncies polars i molècules molt grans, 

l’equació de Patel-Teja millora la precisió respecta a PR: 
 

  
  

   
  

    

             
                [12] 

 

on: 

P : Pressió absoluta de la substància (bars o Pa) 

v: Volum específic de la substància (m3/kmol) 

T : Temperatura absoluta de la substància (K) 

R:  constant universal dels gasos (bar·m3/K·kmol) 
 

                                                              [13] 
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                                                             [16] 

 

                                                                           [17] 
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                          [19] 
 


 
 

    

    
      (paràmetre d’ajust de l’equació de PT)        [20] 

 

                  
       “alpha” de Soave           [21] 

 

   
 

  
      (temperatura reduïda del fluid)                       [22] 

 



F i c : són els dos paràmetres que cal saber de cada substància. 

Pel cas de fluids no polars venen donats en funció del factor 

acèntric () per les Eqs [4.13] i [4.14] del PFC. En aquest 

projecte també es consideren les funcions “alpha” de Gasem 

(Eqs [4.28], [4.29] del PFC) i l’Eq.[4.30] per c, i de Heyen (Eqs 

[4.32], [4.33] i [4.34] del PFC ) i  l’Eq.[4.35] per c. 
 

Substituint l’Equació [24] en l’Equació [12] i operant queda 

finalment l’equació cúbica de PT (1982) en funció de Z:  
 

  
   

   
          [23]                   

   

 
            [24] 

 

                                          [25] 
 

on: 

  
      

                                                 [26] 

 

  
   

   
                                                 [27] 

 

  
   

   
                                                 [28] 

 

La cúbica en Z , equació [25], pot presentar una arrel real i dues 

complexes conjugades quan T > Tc (a vegades això també passa 

per T < Tc) o bé tres arrels reals diferents quan T < Tc. El 

significat físic de les solucions es dóna en l’Apartat 2.6 del PFC. 
 

En el capítol 4 del PFC es donen les expressions pel coeficient 

de fugacitat (  ) i per les entalpies in entropies de vaporització. 

 

Equació d’estat de TREBBLE-BISHNOI-SALIM (1991) 
 

L’any 1991 va sorgir una nova equació d’estat cúbica, l’equació 

de Trebble-Bishnoi-Salim [6]. Aquesta equació és una millora 

d’una versió anterior publicada l’any 1987 per Trebble-Bishnoi. 

L’equació de TBS (Eq. [29.a] o [29.b]) presenta alguns canvis 

respecte a l’equació de Patel-Teja (1982). El principal és que 

utilitza una quarta constant en el terme atractiu: la constant “d”. 

També presenta canvis en la funcionalitat de la constant “a” amb 

la temperatura, es a dir utilitza una funció “alpha” (Eq. [39]) 

diferent de “l’alpha” de Soave (1972). En l’equació TBS (1991) 

les constants “b”, “c” i “d” són independents de la temperatura. 
 

L’equació d’estat de TBS (1991) és: 
 

2d-b)c(vb)v(v

a(T)

bv

RT
P







      Equació   TBS       [29a] 
 

O bé, fent operacions: 
 

)dbc (c)v(bv

a(T)

bv

RT
P

22 





   Equació   TBS    [29b] 
 

on: 

P : Pressió absoluta de la substància (bars o Pa) 

v: Volum específic de la substància (m3/kmol) 

T : Temperatura absoluta de la substància (K) 

b, c , d : Constants b, c, d de l’equació d’estat (m3/kmol) 

a(T): Constant “a” de l’equació d’estat. Està associada a 

l’atracció entre molècules i depèn de Tc, Pc, R , c i α(Tr). 

R : Constant universal dels gasos (bar·m3/K·kmol)  
 

Les quatre constants a(T), b , c, d de l’equació Trebble-Bishnoi-

Salim (TBS) per a una substància pura venen donades per: 
 

)α(Taa(T) rc 
                                                            [30] 
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         [34a]                 

    

    
          [34b] 

 

on: 
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               [36] 
 

      
 
                                                                        [37] 

 


 
 

    

    
      (paràmetre d’ajust de l’equació de TBS)          [38] 

 

     rrrr TTpTmα(T  17,010,1)
 

Funció “alpha” de TBS                                                           [39] 
 

En l’equació d’estat de TBS (1991) original [6], els paràmetres  

d, c , m , p  s’expressen en forma generalitzada en funció de vc, 

Zc i  (veure Eqs. [5.13], [5.14], [5.15] i [5.16] del PFC). 

 

Substituint l’Equació [24] en l’Equació [29.a] i operant queda 

finalment l’equació cúbica de TBS (1991) en funció de Z:  
 

    0BDCBDBCABZ D2BCBCBAZ C)(1Z 2222223 
 

                                                                                                 [40] 
 

on:  Z: factor de compressibilitat de la substància a les 

condicions de P i T:        
   

   
                                             [23] 

 

A: Paràmetre adimensional definit com:  
22 TR

a(T)·P
A




           [41] 
 

B: Paràmetre adimensional definit com: TR

b·P
B




                [42] 
 

C: Paràmetre adimensional definit com: TR

c·P
C




                [43] 
 

D: Paràmetre adimensional definit com: TR

d·P
D




                [44] 
 

En el capítol 5 del PFC es donen les expressions pel coeficient 

de fugacitat (  ) i per les entalpies in entropies de vaporització. 

 

Equació d’estat de TWU-SIM-TASSONE (2002) 
 

L’equació d’estat cúbica de Twu-Sim-Tassone (2002) [7] té dues 

constants per a cada substància pura: a(T) i b. L’equació TST 

(2002) és molt semblant estructuralment parlant a l’equació 

d’estat de Peng-Robinson (1976). Les dues diferències 

principals són: 
 

1) Els coeficients del polinomi de segon grau del denominador 

del terme atractiu (en PR són 2 i -1 i en TST són 2,5 i -1,5) 

2) L’expressió de la funció “alpha”, (Tr), de la constant a(T). 

Mentre l’equació d’estat de Peng-Robinson original (1976) 

usa la funció “alpha” de Soave, l’equació d’estat de Twu-

Sim-Tassone (2002), usa la funció “alpha” de Twu (1991). 
 

22 b 5,1 vb 5,2v

a(T)

bv

RT
P







      Equació TST          [45a] 
 

o bé: 



 

b) 5,0 v(b) 3(v

a(T)

bv

RT
P







        Equació TST        [45b] 
 

on: 

P : Pressió absoluta de la substància (bars o Pa) 

v : Volum específic de la substància (m3/kmol) 

T : Temperatura absoluta de la substància (K) 

R : Constant universal dels gasos (bar·m3/K·kmol)  

b: Constant “b” de l’equació d’estat (m3/kmol) 

a(T): Constant “a” de l’equació d’estat. Està associada a 

l’atracció entre molècules i depèn de Tc, Pc, R i α(Tr). 
 

Els diferents paràmetres de la equació de TST (2002) són: 
 

)α(Taa(T) rc 
                                                                  [46] 

 

c

c

P

TR
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b




             c

c

P

TR
  0,0740741b




                     [47] 
 

on  ac = a(Tc)  i  (Tr) es defineixen com: 
 

c

2
c

2

cc
P

TR
  

729

343
)a(Ta




         c

2
c

2

c
P

TR
  0,4705075a




       [48] 
 

 MN
rTLMN
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    Funció “alpha” de Twu          [49] 
 

on:  L , M  i  N són paràmetres característics de cada fluid (o 

substància pura) 
 

La funció α(Tr) de Twu generalitzada usada en l’equació TST és: 
 

 )0()1()0()( αααTα r                                                 [50] 

 

on: α(0) és el valor de α per a fluids amb factor acèntric ω = 0 

α(1) és el valor de α per a fluids amb factor acèntric ω = 1 
 

  )0()0()0()0(

1 exp )0()1()0( MN
r

MN
r TLTα                         [51] 

 

  )1()1()1()1(

1 exp )1()1()1( MN
r

MN
r TLTα                         [52] 

 

Tr ≤ 1 Condicions Subcrítiques Tr > 1 Condicions Supercrítiques 

α(0) Eq. [6.10] α(1) Eq. [6.11] α(0) Eq. [6.10] α(1) Eq. [6.11] 

L(0) = 0,196545 

M(0) = 0,906437 

N(0) = 1,26251 

L(1) = 0,704001 

M(1) = 0,790407 

N(1) = 2,13086 

L(0) = 0,358826 

M(0) = 4,23478 

N(0) = -0,20000 

L(1) = 0,0206444 

M(1) = 1,22942 

N(1) = -8,0000 

 

Taula 1. Valors de L(0), M(0), N(0), L(1), M(1) i N(1) de la funció α(Tr) 
generalitzada, Eqs. [50]-[52] , per a usar amb l’equació d’estat TST 

(2002) per a condicions subcrítiques (Tr ≤ 1) i supercrítiques (Tr > 1). 

 

Substituint l’Equació [24] en l’Equació [45a] i operant queda 

finalment l’equació cúbica de TST (2002) en funció de Z:  
 

    0 B5,1 B5,1ABZ  B4 B2,5AZ  B)5,1(1Z 32223       [53] 
 

on:  Z: factor de compressibilitat de la substància a les 

condicions de P i T:        
   

   
                                             [23] 

 

A: Paràmetre adimensional definit com: 
22 TR

a(T)·P
A




            [54] 
 

B: Paràmetre adimensional definit com: TR

b·P
B




              [55] 
 

En el capítol 6 del PFC es donen les expressions pel coeficient 

de fugacitat (  ) i per les entalpies in entropies de vaporització. 

Equació d’estat de CERPA-IWAI-MARGERUM-LU (2004) 

 

M.G. Cerpa va presentar l’any 2004 [8] dues modificacions de 

l’equació d’estat de 3 paràmetres d’Iwai-Margerum-Lu (1988), 

donant lloc a l’equació d’estat cúbica de 3 paràmetres de Cerpa-

Iwai-Margerum-Lu (CIML 2004). Les modificacions són: 
 

a) Formula una nova expressió pel paràmetre u en funció de Zc i 

del factor acèntric de Pitzer (ɷ). En IML u sola depèn de Zc. 
 

b) Adopta una expressió de la funció “alpha” diferent de 

l’equació d’estat IML. En aquest cas agafa una expressió per 

α(Tr) semblant a la Gasem i ve donada per les Eqs. [66] i [67]. 
 

Per tant l’equació d’estat d’Iwai-Margerum-Lu (IML-1988) , i 

també l’equació Cerpa-IML (CIML-2004), es formula de la 

següent manera: 
 

 b)(v b uv

a(T)

bv

RT
P

2 





    Equació IML i CIML      [56] 
 

P : Pressió absoluta de la substància (bars o Pa) 
 

v : Volum específic de la substància (m3/kmol) 
 

T : Temperatura absoluta de la substància (K) 
 

R : Constant universal dels gasos (bar·m3/K·kmol)  
 

b: Constant “b” de l’equació d’estat (m3/kmol) 
 

a(T): Constant “a” de l’equació d’estat. Està associada a 

l’atracció entre molècules i depèn de Tc, Pc, R , Tr i α(Tr). 
 

u : És un paràmetre que es pot expressar per un fluid pur en 

funció del factor de compressibilitat crític Zc (cas de l’equació 

d’estat IML) o de Zc i  (cas de l’equació d’estat CIML) 
 

En l’equació d’estat CIML (2004), proposada per Cerpa, el 

valor de “u” ve en funció de Zc i ɷ segons l’equació: 
 

2

2
cc

 31,4 2,89
Z

1,5

Z

9,36
35,16u  

    “u” de CIML   [57] 
 

on: 

Zc: Factor de compressibilitat crític del fluid (adimensional) 

ɷ: Factor acèntric de Pitzer de la substància (adimensional). 
 

Els diferents paràmetres comuns de l’equació d’estat de Iwai-

Margerum-Lu (1988) i de l’equació d’estat de Cerpa-Iwai-

Margerum-Lu (2004) són:  
 

)α(Taa(T) rc                                                                     [58] 
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                                                         [59] 
 

α(Tr): és la funció “alpha” i la seva expressió depèn de si 

utilitzem l’equació d’estat IML (1988) ( Eqs. [7.16] i [7.17] del 

PFC), o bé l’equació d’estat CIML (2004), Eqs [66] i [67]. 
 

c

c

P

TR
 b


 b

                                                                         [60] 
 

cb   c 
                                                                          [61] 

 

El valor de c s’obté resolent la següent equació cúbica en 

funció del paràmetre “u”: 
 

0  1   3 u c
3  c                                                                [62] 

 

Aplicant les fórmules de Cardano per a resoldre l’Eq. [62], 

l’única arrel real és: 
 



u2

u4uu4u
   

3

33

c





                              [63] 
 

D’altra banda, c és el factor de compressibilitat crític predit per 

l’equació d’estat d’IML (1988) o bé l’equació d’estat de CIML 

(2004) per una substància pura, i ve donat per l’equació següent: 
 

)u1(3

1

c 



 c

        Factor c d’IML o de CIML          [64] 
 

Finalment, a ve donat per la següent equació: 
 

2
cc 3)21(u ccca  

                                  [65] 
 

En l’equació d’estat CIML (2004) la funció (Tr) és: 
 

    m
r

C
rr TTBAT  1exp)(

   “alpha” tipus Gasem   [66] 
 

Tr és la temperatura reduïda i els valors de A, B , C i m de la 

funció “alpha” tipus Gasem venen donats en l’article Cerpa [8]: 
 

A = 5,0  ;  B = 0,5  ;  C = 1,65   ;   

2
cc

2

Z

0,0224

Z

0,1451
 0119,0 0,18431889,0m  

        [67] 
 

Substituint l’Equació [24] en l’Equació [56] i operant queda 

finalment l’equació cúbica de TBS (1991) en funció de Z:  
 

      0)B1( BuABZ   B)2(1 BuAZ   Bu)(11Z 223 
 

                                                                                                 [68] 
 

on:  Z: factor de compressibilitat de la substància a les 

condicions de P i T, el qual ve donat per l’Eq. [23] 
 

A: Paràmetre adimensional definit com: 
22 TR

a(T)·P
A




            [69] 
 

B: Paràmetre adimensional definit com: TR

b·P
B




               [70] 
 

En el capítol 7 del PFC es donen les expressions pel coeficient 

de fugacitat (  ) i per les entalpies in entropies de vaporització. 

 
IV. FLUIDS REFRIGERANTS PURS ESTUDIATS I 

PARÀMETRES CARACTERITZADORS 
 

En aquest treball s’ha realitzat l’estudi de 22 fluids refrigerants 

purs per a les equacions d’estat de Peng-Robison (PR 1976), 

Patel-Teja (PT 1982), Trebbe-Bishnoi-Salim (TBS 1991), Twu-

Sim-Tassone (TST 2002) i Cerpa-Iwai-Margerum-Lu (CIML 

2004), amb les seves respectives variants. Els paràmetres 

caracteritzadors dels fluids són els següents (veure Taula 2): 
 

Tc : Temperatura crítica del fluid (K) 

Pc : Pressió crítica del fluid  (MPa) 

 : Factor acèntric de Pitzer del fluid (adimensional). 

c : Densitat crítica del fluid (mol/litre) 

vc : Volum crític del fluid (cm3/mol). 

Zc : Factor de compressibilitat crític del fluid :   

c

cc
c

TR

vP
Z




    

Tb : Temperatura normal d’ebullició del fluid (K) 

Ttriple : Temperatura del punt triple del fluid (K). 

PM : Pes molecular del fluid (kg/kmol ó g/mol) 

 : Moment dipolar del fluid (Debyes). Ens indica la polaritat 

d’un fluid. Si  = 0 Debyes el fluid és no-polar. Quan 0 <  

< 0,4 Debyes el fluid es considera dèbilment polar. Per a 

valors de  > 1,0 Debyes, el fluid es considera polar. 

 

 
 

Taula 2. Paràmetres caracteritzadors dels 22 fluids refrigerants purs 

estudiats en aquest treball 
 

V. ESTUDI DE LES PROPIETATS DE SATURACIÓ 

(Ps,vV
s, vL

s, hv i sv) DELS REFRIGERANTS PURS. 
 

S’ha elaborat un full de càlcul MS-Excel per a cadascuna de les 

cinc equacions d’estat cúbiques seleccionades (PR, PT, TBS, 

TST i CIML), i per a cadascun dels 22 fluids estudiats, per a 

poder determinar les cinc propietats de saturació ( Ps , vV
s , vL

s , 

hv i sv ) i posteriorment comparar els resultats dels càlculs de 

l’equació d’estat amb les dades experimentals del NIST. Així, 

per un fluid donat i una equació d’estat cúbica considerada, es 

pot treure l’error relatiu (%) de la predicció de l’equació d’estat 

a una temperatura (T) concreta i així poder calcular l’error 

relatiu mitjà (%) en valor absolut per a tot el ventall de 

temperatures considerades (veure Taula 3 per l’equació TBS). 
 

 
 

Taula 3. Comparació de les cinc propietats termodinàmiques calculades 
per a l'equació d'estat cúbica de Trebble-Bishnoi-Salim (1991) amb 

“alpha” de TBS respecte les dades experimentals del NIST. 

 

 
 

Gràfica 1. Gràfica del % Error Ps-T. Predicció de la Pressió de 

saturació per Trebble-Bishnoi-Salim amb “alpha” TBS original i 

òptima del PFC comparant les dades amb les experimentals del NIST. 
 

Nombre

punts Ps

1 R-14  / CF4 0,4395 - 0,9951 26 1,16 2,25 2,33 2,61 2,61 0,11 1,54 2,25 2,73 2,73

2 R-41  / CH3F 0,5516 - 0,9928 29 0,41 2,45 2,54 2,94 2,94 0,14 2,47 2,20 3,31 3,31

3 R-32/CH2F2 0,4128 - 0,9921 28 2,16 3,75 4,66 2,63 2,63 0,22 1,57 2,98 2,16 2,16

4 R-23/CHF3 0,4177 - 0,9923 35 0,97 2,08 3,57 1,78 1,78 0,10 1,07 2,46 1,72 1,72

5 R-152a/CH2FCH3 0,4141 - 0,9938 31 1,07 2,30 3,74 2,11 2,11 0,12 1,22 2,82 2,09 2,09

6 R-134a/CF3CH2F 0,4570 - 0,9941 28 1,21 2,06 3,15 1,96 1,96 0,16 1,35 3,02 2,10 2,10

7 R-143a/CF3CH3 0,4684 - 0,9946 25 0,80 2,08 2,99 2,28 2,28 0,09 1,26 2,53 2,30 2,30

8 R-125/CF3CHF2 0,5160 - 0,9906 33 0,88 1,77 2,21 1,96 1,96 0,11 1,39 2,09 2,04 2,04

9 R-245fa/CF3CH2CHF2 0,4799 - 0,9902 30 1,86 3,03 2,64 2,75 2,75 0,14 1,75 2,45 2,41 2,41

10 R-245ca/CHF2CF2CH2F 0,4580 - 0,9920 33 0,49 1,12 2,37 2,07 2,07 0,18 1,23 2,28 2,17 2,17

11 R-236fa/CF3CH2CF3 0,4647 - 0,9923 29 1,83 1,97 2,73 1,05 1,05 0,22 0,69 2,56 0,85 0,85

12 R-236ea/CF3CHFCHF2 0,5892 - 0,9917 34 2,33 3,92 2,77 3,84 3,84 0,79 3,61 2,76 3,38 3,38

13 R-227ea/CF3CHFCF3 0,4123 - 0,9922 30 2,87 2,76 6,06 1,73 1,73 0,32 1,26 3,11 1,64 1,64

14 R-161/CH3CH2F 0,4131 - 0,9927 30 1,12 1,87 2,30 1,80 1,80 0,18 1,01 1,98 1,77 1,77

15 R-116/CF3CF3 0,5972 - 0,9931 30 0,34 1,91 2,75 2,90 2,90 0,12 2,47 1,92 3,46 3,46

16 R-365mfc/CF3CH2CF2CH3 0,538 - 0,9946 29 0,94 2,18 2,49 3,16 3,16 0,22 1,74 2,43 2,61 2,61

17 RE-143a/CH3-O-CF3 0,6351 - 0,9923 28 1,09 2,72 3,12 2,29 2,29 0,44 1,79 1,87 2,33 2,33

18 R-1234yf/CH2=CF-CF3 0,5981 - 0,9923 30 0,53 1,84 1,88 2,27 2,27 0,09 1,63 1,86 2,52 2,52

19 R-1234ze(E)/CHF=CH-CF3 0,464 - 0,9934 28 1,04 1,97 2,81 2,24 2,24 0,12 1,42 2,62 2,27 2,27

20 R-717/NH3 0,4933 - 0,9928 28 1,28 2,94 7,93 2,79 2,79 0,29 1,69 2,36 2,44 2,44

21 R-744/CO2 0,7152 - 0,9946 35 0,79 1,95 1,90 2,82 2,82 0,06 3,61 1,37 4,99 4,99

22 R-600a/CH(CH3)3 0,3678 - 0,9931 35 0,69 1,60 3,47 1,92 1,92 0,10 1,26 2,55 2,01 2,01

1,18 2,30 3,20 2,36 2,36 0,20 1,68 2,38 2,42 2,42

Eq. TBS -  (Tr) TBS òptim PFC
Errors relatius mitjans en valor absolut (%)

Nº Substància Rang Tr
Errors relatius mitjans en valor absolut (%)

Eq. TBS -  (Tr) TBS

Mitjana Global

vv
s vL

S ΔhV ΔSV PS vv
s vL

S ΔhV ΔSV 



A la Gràfica 1 s’observa l’important millora del comportament 

de l’equació d’estat amb els paràmetres òptims del PFC per a la 

predicció de la Ps en tot el rang de temperatures estudiat pel 

fluid R-134a. Reduint l’error de predicció del 1,21% original a 

un 0,10% amb els paràmetres òptims del PFC. 
 

L’equació d’estat original té tendència parabòlica, anant els 

errors relatius de més a menys (a T =170K tenim que l’equació 

original té un error del 5,6% en front del 0,1% de l’equació amb 

paràmetres òptims del PFC, tenint un punt d’inflexió a T = 245K 

on ambdues s’igualen. No obstant amb l’equació amb 

paràmetres originals continua pujant el % Error per tornar-se a 

igualar amb l’equació d’estat amb paràmetres òptims del PFC a 

T = 365K) mentre que l’equació amb paràmetres òptims del 

PFC té un comportament molt pla, mantenint gairebé a zero els 

errors relatius en tot el rang de temperatures estudiat. 
 

 
 

Gràfica 2. Gràfica del % Error Ps-T. Predicció del volum del vapor 

Saturat per Trebble-Bishnoi-Salim amb “alpha” TBS original i òptima 

del PFC comparant les dades amb les experimentals del NIST 
 

A la Gràfica 2 s’observa com per la predicció del volum del 

vapor saturat pel fluid R-134a també hi ha una important millora 

en el comportament de l’equació amb paràmetres òptims del 

PFC respecte l’equació original, malgrat no és tant important 

com per la pressió de saturació (Gràfica 1). Millorant 

principalment el comportament de l’equació a baixes 

temperatures i reduint l’error global mitjà de predicció del 

1,93% de l’equació original al 1,12% de l’optimitzada. 
 

A T = 170K tenim un error de predicció del 5,28% de l’equació 

original en front d’un 0,05% de l’òptima. A mida que pugem de 

temperatura, l’equació original va disminuint l’error de 

predicció fins a creuar-se amb l’òptima a T = 245K on a partir 

d’aquí mantenen un comportament gairebé paral·lel (l’òptima 

sempre amb els errors menors) fins a 357,5K on tornen a creuar-

se. Hi ha un punt d’inflexió a T = 365K on l’equació original 

comença a augmentar el pendent del creixement dels errors 

mentre que l’òptima té el comportament contrari. 

 

 
 

Gràfica 3. Gràfica del % Error vL
s -T. Predicció del volum del líquid 

saturat per l’equació de Trebble-Bishnoi-Salim amb “alpha TBS” 

comparant les dades amb les experimentals del NIST 
 

 

Pel que fa al volum del líquid saturat (Gràfica 3) no s’obté gaire 

millora en els errors de predicció globals pel fluid R-134a. 

Millorant només d’un 2,94% de l’original a un 2,49% amb 

paràmetres òptims del PFC. No obstant, s’obté un millor 

comportament a baixes temperatures (per a T =170K tenim un 

% d’error del 5,28% en l’equació original en front d’un 0,05% 

de l’equació optimitzada). 
 

Ambdues equacions mantenen un comportament paral·lel fins a 

T = 325K on es creuen i hi ha un canvi de tendència, 

augmentant considerablement el pendent d’ambdues corbes 

accelerant l’error en la predicció. Sent major en el cas de la 

corba amb paràmetres òptims del PFC. D’aquí que a nivell 

global no hi hagi gairebé disminució dels errors de predicció 

malgrat el millor comportament de l’equació optimitzada fins 

aquesta temperatura. Els errors més grans estan a una T  Tc 
 

 
 

Gràfica 4. Gràfica % Error Δhv -T. Predicció de l’entalpia de 

vaporització per Trebble-Bishnoi-Salim amb paràmetres generalitzats i 
paràmetres òptims comparant les dades amb les experimentals del NIST 
 

Pel que fa a la predicció de l’entalpia de vaporització i l’entropia 

de vaporització, en general, l’equació TBS amb paràmetres 

òptims envers als paràmetres generalitzats suposa una lleugera 

disminució en els errors de predicció, però en alguns casos 

aquests augmenten sensiblement. 
 

En aquest cas concret, pel fluid R-116 (Gráfica 4), hi ha inclòs 

un lleu empitjorament en el comportament de l’equació. Havent 

uns errors globals del 2,90% en l’equació original en front del 

3,46% de l’equació amb paràmetres òptims del PFC. 
 

 
 

Gràfica 5. Gràfica % Error Ps-T. Predicció de la Pressió de saturació 
per les equacions de PR, PT, TST, CILM i TBS, totes elles amb 

paràmetres òptims, i comparació amb les dades experimentals del NIST. 
 

En la Gràfica 5 es veu que les 5 equacions d’estat amb 

paràmetres òptims mostren errors molt baixos en la predicció de 

Ps en tot el ventall de temperatures. En la Taula 4, s’observa que 

totes les cinc equacions d’estat (PR, PT, TST, CIML i TBS) 

amb paràmetres òptims del PFC presenten els errors relatius (%) 

més baixos en la Ps respecte a les mateixes equacions amb 

paràmetres generalitzats. Les equacions d’estat que presenten un 

error relatiu mitjà (%) en valor absolut més baix en la predicció 



de Ps són TBS (0,20 %) i TST (0,28 %), mentre que les que 

presenten l’error més alt són PT (1,02 %) i PR (1,01%). 
 

 
 

Gràfica 6. Diagrama de Pressió de saturació (MPa) vs densitat de 

líquid i vapor saturats (mol/cm3) per PR i TBS, ambdues amb 
paràmetres òptims del PFC, respecte a les dades experimentals del NIST  
 

En la Gràfica 6 es veu que l’Equació d’estat de TBS (1991) 

millor comportament que Peng-Robinson (1976) en la zona del 

líquid saturat (ambdues amb paràmetres òptims del PFC). 
 

 
 

Gràfica 7. Diagrama Pressió de saturació (MPa) vs volum de líquid i 

vapor saturats (cm3/mol) per PT i CIML, ambdues amb paràmetres 

òptims del PFC, respecte a les dades experimentals del NIST. 
 

En la Gràfica 7 es veu que l’Equació d’estat de CIML (2004) té 

millor comportament que Patel-Teja (1982) en la zona del líquid 

saturat (ambdues amb valors òptims del PFC). 
 

 
 

Taula 4. Resultats globals dels errors relatius mitjans (%) en valor 
absolut de les 5 equacions d’estat i les seves respectives variants per les 

cinc propietats termodinàmiques estudiades en aquest treball. 
 

En el capítol 8 del PFC es donen per les 5 equacions d’estat 

estudiades en aquest treball amb paràmetres òptims altres 

gràfiques comparatives dels errors en la predicció del volum del 

vapor saturat, dels errors en la predicció del volum del líquid 

saturat, dels errors en la predicció de l’entalpia de vaporització i 

dels errors en la predicció de l’entropia de vaporització. 
 

Si bé els patrons d’aquests errors en la predicció de cada 

propietat termodinàmica poden variar per a cada fluid estudiat i 

per a cada equació d’estat, de l’anàlisi d’aquestes gràfiques i 

d’altres realitzades en la memòria d’aquest treball, es poden 

treure algunes tendències: 
 

1. La distribució dels errors en la predicció de la pressió de 

saturació ( Ps ) acostumen a estar bastants suavitzats al llarg de 

tot l’interval de temperatures (des de la temperatura mínima 

considerada fins gairebé la temperatura crítica o Tr  0,99) en 

els diversos fluids estudiats. Depenent, però, del tipus de funció 

“alpha” d’una determinada equació d’estat (sobretot en la funció 

“alpha” de Soave) hi pot haver errors alts a baixes temperatures. 
 

2. La distribució dels errors en la predicció del volum del vapor 

saturat ( vV
s ) no acostumen a tenir un patró definit, però 

acostuma a ser habitual que els errors més alts es donin a 

temperatures més altes, es a dir a mida que les temperatures 

s’apropen a la temperatura crítica del fluid (o Tr tendint a  

0,99). 
 

3. La distribució dels errors en la predicció del volum del líquid 

saturat ( vL
s ) acostuma a estar concentrat en la zona de 

temperatures reduïdes més altes. En la zona de Tr entre 0,45 i 

0,88 aproximadament els errors acostumen a ser en valor absolut 

menors del 2 %, mentre que van pujant de manera important per 

a assolir errors entre el -15 % al -22 % (depenent de l’equació 

d’estat i del fluid) a Tr  0,99. 
 

4. La distribució dels errors en la predicció de l’entalpia de 

vaporització (hv ) acostuma a estar concentrat en la zona de 

temperatures reduïdes més altes. En la zona de Tr entre 0,45 i 

0,90 aproximadament els errors acostumen a ser en valor absolut 

menors del 2 %, mentre que van pujant de manera gairebé 

exponencial per a assolir errors entre el 20 % al 27 % (depenent 

de l’equació d’estat i del fluid) a Tr  0,99. 
 

5. La distribució dels errors en la predicció de l’entropia de 

vaporització (sv ) acostuma a estar concentrat en la zona de 

temperatures reduïdes més altes. En la zona de Tr entre 0,45 i 

0,90 aproximadament els errors acostumen a ser en valor absolut 

menors del 2 %, mentre que van pujant de manera gairebé 

exponencial per a assolir errors entre el 20 % al 27 % (depenent 

de l’equació d’estat i del fluid) a Tr  0,99. Aquesta tendència 

per sv és molt semblant a tendència per hv. 

 

VI. METODOLOGIA PER CERCAR ELS PARÀMETRES 

ÒPTIMS DE LES EQUACIONS D'ESTAT CÚBIQUES 
 

Mitjançant l’eina Solver de MS-Excel hem calculat els valors 

òptims dels diferents paràmetres per les diferents equacions 

d’estat estudiades en aquest treball amb les seves respectives 

variants en la funció “alpha”. 

Solver, ens permet trobar un valor òptim (mínim o màxim) 

d’una funció objectiu definida en una cel·la, anomenada la cel·la 

objectiu, subjecta a restriccions o limitacions en els valors 

d'altres cel les, els quals es defineixen en un full de càlcul MS-

Excel (veure Figura 1): 
 

Cas sense restriccions: Equació d’estat de Peng-Robinson 

original (1976) amb la funció “alpha” de Soave: 
 

En aquest cas, per a determinar el valor òptim del paràmetre “F” 

el que es fa és minimitzar el valor de la següent funció objectiu: 

Ps

Eq. PR - (Tr) Soave i F original (1976) 1,45 2,49 7,04 2,69 2,69 3,27

Eq. PR - (Tr) Soave i F òptim F-V (2012) 1,35 2,34 7,52 2,56 2,56 3,27

Eq. PR - (Tr) Soave i F òptim PFC 1,01 2,17 7,06 2,62 2,62 3,10

Eq. PR - (Tr) Gasem  original (2001) 1,36 1,93 7,08 2,49 2,49 3,07

Eq. PR - (Tr) Gasem  òptim F-V (2012) 0,93 1,91 7,53 2,30 2,30 2,99

Eq. PR - (Tr) Gasem  òptim PFC 0,35 1,49 7,06 2,35 2,35 2,72

Eq. PR - (Tr) Heyen No-Polar (F-V 2012) 1,27 2,03 7,11 2,77 2,77 3,19

Eq. PR - (Tr) Heyen òptim F-V (2012) 1,10 1,96 7,55 2,46 2,46 3,11

Eq. PR - (Tr) Heyen òptim PFC 0,58 1,54 7,09 2,50 2,50 2,84

Eq. PT - (Tr) Soave i F original No-Polar (1982) 1,36 2,56 7,75 2,76 2,76 3,44

Eq. PT - (Tr) Soave i F òptim F-V (2012) 1,32 2,39 3,53 2,53 2,53 2,46

Eq. PT - (Tr) Soave i F òptim PFC 1,02 2,08 3,66 2,57 2,57 2,38

Eq. PT - (Tr) Gasem original No-Polar (F-V 2012) 3,24 4,91 7,29 3,33 3,33 4,42

Eq. PT - (Tr) Gasem òptim F-V (2012) 0,89 1,65 3,54 2,22 2,22 2,10

Eq. PT - (Tr) Gasem òptim PFC 0,35 1,21 3,56 2,28 2,28 1,94

Eq. PT - (Tr) Heyen No-Polar - 12 (F-V 2012) 1,43 2,61 7,33 2,86 2,86 3,42

Eq. PT - (Tr) Heyen No-Polar - 13 (F-V 2013) 1,33 2,07 8,09 2,82 2,82 3,43

Eq. PT - (Tr) Heyen òptim F-V (2012) 0,90 1,65 3,58 2,40 2,40 2,19

Eq. PT - (Tr) Heyen òptim PFC 0,58 1,33 3,60 2,46 2,46 2,09

Eq. TST - (Tr) Twu generalitzada (2002) 1,09 2,16 6,92 2,67 2,67 3,10

Eq. TST - (Tr) Twu indiv (L, M, N ajust en ) 1,02 2,11 6,91 2,59 2,59 3,04

Eq. TST - (Tr) Twu indiv (L, M, N òptim PFC) 0,28 1,46 6,90 2,30 2,30 2,65

Eq. IML - (Tr) IML generalitzada (1988) 1,45 2,33 3,06 2,45 2,45 2,35

Eq. IML - (Tr) IML amb u òptim PFC 0,67 1,94 2,97 2,36 2,36 2,06

Eq. CIML - (Tr) Gasem 2001 generalitzada (2004) 1,26 2,37 3,25 2,31 2,31 2,30

Eq. CIML - (Tr) Gasem 2001 òptim PFC 0,52 1,65 2,55 2,21 2,21 1,83

Eq. TBS - (Tr) TBS 1,18 2,30 3,20 2,36 2,36 2,28

Eq. TBS - (Tr) TBS òptim PFC 0,20 1,68 2,38 2,42 2,42 1,82

de les cinc propietats

Errors relatius mitjans (%)

termodinàmiques

Equació d'estat

Errors relatius mitjans en valor absolut (%)

per tots els fluids estudiats (Mitjana Global)
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PP
F.O.                              [71] 

on:  

esP ,
, 

csP ,
: Pressió de saturació experimental (segons NIST) i 

calculada amb l’equació d’estat de Peng-Robinson a una 

temperatura T per un fluid donat. 

Np: Nombre de dades de temperatura T (i Ps) del fluid estudiat. 
 

Cas amb restriccions: Cerpa-Iwai-Margerum-Lu (2004) 

amb “alpha” tipus Gasem (2001): 
 

En aquest cas, per a determinar el valor òptim dels paràmetres u, 

A , B , C i m (amb notació u, C1, C2, C3 i C4 en el full de 

càlcul MS-Excel) el que es fa és minimitzar el valor de la 

següent funció objectiu [9]: 
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      [72] 
 

on:  

es,P
, cs,P

: Pressió de saturació (MPa) experimental (segons 

NIST) i calculada amb l’equació d’estat de CIML (2004) a una 

temperatura T (K) per un fluid donat. 
s

eL,v
, 

s
cL,v
: Volum de líquid saturat (cm3/mol) experimental 

(segons NIST) i calculat amb l’equació d’estat de CIML (2004) 

a una temperatura T (K) per un fluid donat. 

Np: Nombre de dades de temperatura T (i Ps) del fluid estudiat. 
 

 
 

Figura 1. Finestra de configuració dels paràmetres del Solver de MS-

Excel amb restriccions. Aplicació a l’optimització de 5 paràmetres de 

l’equació d’estat CIML (2004) pel fluid R-245fa. 
 

Aquest mètode s’aplica també a les equacions de PT, TST i 

TBS. En la Taula 5 es mostren els resultats per l’equació TBS. 
 

 
 

Taula 5. Paràmetres generalitzats originals i paràmetres òptims del 

PFC de la funció “alpha” de TBS emprada en l'equació d'estat de 
Trebble-Bishnoi-Salim (1991) per a diversos refrigerants. 
 

VII. ESTUDI EN LA ZONA DEL LÍQUID SUB-

REFREDAT, VAPOR SOBREESCALFAT, FASE GAS I 

FLUID SUPERCRÍTIC. 

 

En aquest apartat s’analitza el comportament de les cinc 

equacions d’estat cúbiques (PR-1976, PT-1982, TBS-1991, 

TST-2002 i CIML-2004) en forma generalitzada i en forma 

optimitzada en paràmetres per a diverses funcions “alpha” pel 

cas de la predicció del volum específic dels fluids refrigerants en 

les diferents fases: líquida, vapor, gas i fluid supercrític. En la  

Figura 2 es defineixen cadascuna d’aquestes fases. 
 

Dels 22 fluids refrigerants estudiats en aquest treball, s’han 

seleccionat sis: R-134a, R-116 , R-245fa, R-365mfc, R-600a i 

R-1234yf (on s’inclouen fluids no polars i fluids molt polars) 

per a veure l’error de les diferents equacions d’estat estudiades 

(amb les seves respectives variants en la funció “alpha”) a l’hora 

de realitzar prediccions del volum específic en les diferents fases 

(Líquida, Vapor, Gas i Fluid supercrític) respecte a les dades 

experimentals del NIST. Això també permetrà detectar si una 

determinada equació d’estat prediu incorrectament la fase d’un 

fluid fixada la pressió (P) i la temperatura (T). 
 

 

Figura 2. Codi de colors i definició de les fases en les Taules P-

v-T dels fluids refrigerants estudiats. 

 

En el capítol 9 del PFC es troba l’anàlisi complet pels sis 

refrigerants (R-134a, R-116 , R-245fa, R-365mfc, R-600a i R-

1234yf). En aquest apartat es fa un anàlisi per cas del fluid 

refrigerant R-600a 
 

El fluid refrigerant R-600a és un fluid lleugerament polar amb 

moment dipolar:  = 0,132 Debyes 
 

En aquest apartat els càlculs es realitzem amb l’equació d’estat 

de Patel-Teja (1982) amb la funció “alpha” de Soave. 
 

 

Taula 6. Dades experimentals del volum específic v (cm3/mol), segons 
NIST, fixada la pressió P(MPa) i la temperatura T(K) del fluid 

refrigerant R-600a. 

 

Taula 7. Càlcul del volum específic v (cm3/mol) per PT amb “alpha” de 

Soave amb paràmetres òptims PFC, fixada la pressió P(MPa) i la 
temperatura T(K) del refrigerant R-600a. 

  

Nombre Xic m p d Xic m p d

punts (original) (original) (original) (original) (òptim) (òptim) (òptim) (òptim)

1 R-14  / CF4 0,4395 - 0,9951 26 0,29641 0,99496 0,83200 46,88616 0,29871 1,01675 0,79581 45,95414

2 R-41  / CH3F 0,5516 - 0,9928 29 0,25551 0,70057 0,87740 35,84229 0,26199 0,78799 0,88373 33,65886

3 R-32/CH2F2 0,4128 - 0,9921 28 0,25822 0,92958 1,02880 40,89937 0,26478 1,08493 0,86643 30,67453

4 R-23/CHF3 0,4177 - 0,9923 35 0,27448 1,03487 1,00100 44,32624 0,28103 1,19833 0,91777 33,24468

5 R-152a/CH2FCH3 0,4141 - 0,9938 31 0,26823 1,01267 1,02542 59,82883 0,27503 1,16481 0,96621 46,52997

6 R-134a/CF3CH2F 0,4570 - 0,9941 28 0,27643 1,21894 1,12868 66,44007 0,27437 1,19010 1,30177 66,44007

7 R-143a/CF3CH3 0,4684 - 0,9946 25 0,27109 1,00123 0,99800 64,99690 0,27797 1,14436 0,94198 52,44305

8 R-125/CF3CHF2 0,5160 - 0,9906 33 0,28535 1,24112 1,08540 69,74960 0,28820 1,30512 1,23202 64,73926

9 R-245fa/CF3CH2CHF2 0,4799 - 0,9902 30 0,28245 1,38656 1,40694 86,42735 0,28409 1,44716 1,57789 80,79553

10 R-245ca/CHF2CF2CH2F 0,4580 - 0,9920 33 0,28704 1,37971 1,33987 85,33792 0,28563 1,38012 1,33362 83,30110

11 R-236fa/CF3CH2CF3 0,4647 - 0,9923 29 0,28344 1,40715 1,42456 91,92866 0,28301 1,44019 1,51745 87,26879

12 R-236ea/CF3CHFCHF2 0,5892 - 0,9917 34 0,29315 1,49755 1,43264 90,01662 0,27857 1,23357 1,36228 107,44888

13 R-227ea/CF3CHFCF3 0,4123 - 0,9922 30 0,29908 1,48608 1,34126 97,75171 0,28418 1,32418 1,45461 99,10752

14 R-161/CH3CH2F 0,4131 - 0,9927 30 0,27180 0,88470 0,90748 53,07856 0,27669 0,97850 0,96659 46,48206

15 R-116/CF3CF3 0,5972 - 0,9931 30 0,29925 1,23441 1,03942 75,00750 0,28709 1,03147 1,19354 84,31450

16 R-365mfc/CF3CH2CF2CH3 0,538 - 0,9946 29 0,28367 1,40964 1,42533 104,16667 0,28274 1,37306 1,26994 111,11135

17 RE-143a/CH3-O-CF3 0,6351 - 0,9923 28 0,26456 1,01670 1,05282 71,71327 0,27128 1,06702 1,09163 72,49930

18 R-1234yf/CH2=CF-CF3 0,5981 - 0,9923 30 0,28190 1,13436 1,02702 79,93605 0,28105 1,11527 1,11094 80,07479

19 R-1234ze(E)/CHF=CH-CF3 0,464 - 0,9934 28 0,28320 1,24301 1,10136 77,70008 0,28264 1,25303 1,24524 74,57125

20 R-717/NH3 0,4933 - 0,9928 28 0,27052 0,98150 0,98702 25,22997 0,26773 1,04306 0,92048 18,92248

21 R-744/CO2 0,7152 - 0,9946 35 0,29189 1,08152 0,92288 31,37284 0,27733 0,79362 1,56510 38,98714

22 R-600a/CH(CH3)3 0,3678 - 0,9931 35 0,29324 0,98138 0,84208 85,91597 0,29272 1,01719 0,89523 76,00253

Eq. TBS -  (Tr) TBS Eq. TBS -  (Tr) TBS òptim PFC

Nº Substància Rang Tr

DADES EXPERIMENTALS - NIST    

P (MPa)  Dades experimentals del volum específic v (cm3/mol), segons NIST, fixada la pressió P(MPa) i la temperatura T(K) del refrigerant

T(K)ž  200 230 255 280 305 330 355 380 400 415 435 460 490 520

0,020 88,37 94464,00 105106,50 115673,40 126193,50 136682,90 147151,10 157604,30 165958,80 172220,90 180566,30 190992,60 203497,90 215997,80

0,050 88,37 92,64 41486,37 45824,17 50111,72 54366,98 58600,36 62818,31 66184,40 68705,16 72062,01 76252,61 81275,00 86292,02

0,080 88,36 92,63 96,73 28355,79 31087,87 33785,99 36461,43 39121,03 41240,26 42825,82 44935,66 47567,44 50719,19 53865,53

0,100 88,36 92,63 96,73 22530,16 24745,02 26924,74 29081,23 31221,58 32925,31 34199,18 35893,42 38005,64 40533,88 43056,68

0,200 88,35 92,62 96,71 101,50 12049,12 13196,41 14317,32 15420,52 16293,89 16944,77 17808,14 18881,55 20163,01 21438,88

0,400 88,33 92,59 96,67 101,44 5670,50 6315,65 6925,73 7514,17 7974,23 8314,59 8763,47 9318,27 9976,94 10629,73

0,600 88,31 92,56 96,63 101,38 107,17 4003,62 4451,87 4872,94 5197,18 5435,02 5746,67 6129,37 6581,01 7026,45

0,800 88,29 92,53 96,59 101,32 107,08 2828,63 3205,71 3547,33 3805,45 3992,91 4236,74 4534,02 4882,61 5224,65

1,000 88,27 92,50 96,55 101,26 106,99 114,39 2448,59 2747,27 2967,53 3125,60 3329,47 3576,06 3863,21 4143,44

1,200 88,25 92,47 96,51 101,20 106,90 114,23 1933,34 2209,23 2406,20 2545,52 2723,45 2936,77 3183,31 3422,53

1,500 88,22 92,43 96,45 101,12 106,76 114,00 124,40 1662,27 1840,07 1962,25 2115,52 2296,45 2502,95 2701,48

2,000 88,17 92,36 96,35 100,98 106,54 113,62 123,60 1086,76 1261,28 1371,19 1503,21 1653,90 1821,66 1980,15

2,500 88,12 92,29 96,25 100,84 106,33 113,26 122,87 139,56 893,84 1005,98 1130,54 1265,94 1411,95 1547,13

3,500 88,03 92,15 96,06 100,56 105,92 112,58 121,55 135,71 161,98 542,19 688,76 816,60 941,84 1052,01

4,000 87,98 92,08 95,97 100,43 105,72 112,26 120,95 134,21 155,10 308,97 540,45 673,32 794,25 897,34

5,000 87,88 91,95 95,78 100,17 105,33 111,64 119,85 131,71 147,50 171,53 310,65 468,68 587,23 681,37

7,500 87,65 91,62 95,34 99,55 104,43 110,26 117,52 127,15 137,87 149,10 172,68 230,47 322,47 401,04

10,000 87,42 91,30 94,91 98,97 103,61 109,04 115,61 123,88 132,36 140,36 154,30 179,96 226,11 279,96

15,000 86,99 90,71 94,13 97,91 102,15 106,98 112,58 119,21 125,48 130,91 139,34 152,26 172,01 196,46

CALCULS PT (Xic i F optim PFC)  

P (MPa)  Càlcul del volum específic v (cm3/mol) per PT amb Xic i F òptim PFC, fixada la pressió P(MPa) i la temperatura T(K) del refrigerant

T(K)ž  200 230 255 280 305 330 355 380 400 415 435 460 490 520

0,020 88,57 94668,10 105207,27 115716,89 126204,80 136676,30 147135,12 157583,95 165937,17 172199,22 180545,30 190973,34 203481,39 215984,42

0,050 88,57 92,36 41593,71 45870,35 50124,17 54360,94 58584,63 62798,08 66162,89 68683,57 72041,13 76233,45 81258,59 86278,66

0,080 88,56 92,36 96,36 28404,82 31101,52 33780,48 36445,95 39100,93 41218,84 42804,30 44914,85 47548,34 50702,83 53852,22

0,100 88,56 92,35 96,36 22581,16 24759,50 26919,60 29065,92 31201,58 32903,95 34177,72 35872,65 37986,58 40517,56 43043,41

0,200 88,55 92,34 96,33 101,44 12068,09 13193,18 14302,89 15400,98 16272,86 16923,58 17787,60 18862,70 20146,88 21425,79

0,400 88,53 92,30 96,27 101,35 5700,85 6316,91 6913,28 7495,63 7953,86 8293,95 8743,39 9299,84 9961,21 10617,01

0,600 88,50 92,26 96,21 101,26 108,00 4010,60 4441,72 4855,49 5177,52 5414,96 5727,08 6111,38 6565,69 7014,12

0,800 88,48 92,22 96,16 101,17 107,85 2843,30 3198,31 3531,09 3786,56 3973,46 4217,67 4516,49 4867,72 5212,71

1,000 88,46 92,19 96,10 101,08 107,70 117,15 2444,58 2732,38 2949,47 3106,81 3310,95 3559,02 3848,76 4131,91

1,200 88,44 92,15 96,05 100,99 107,55 116,86 1933,72 2195,88 2389,03 2527,41 2705,50 2920,24 3169,33 3411,42

1,500 88,40 92,10 95,96 100,86 107,33 116,45 131,09 1651,68 1824,36 1945,25 2098,48 2280,72 2489,70 2691,03

2,000 88,35 92,01 95,83 100,65 106,97 115,79 129,57 1083,33 1248,50 1356,30 1487,86 1639,67 1809,74 1970,88

2,500 88,29 91,92 95,69 100,44 106,63 115,17 128,20 153,76 884,97 993,61 1117,16 1253,39 1401,50 1539,14

3,500 88,18 91,75 95,43 100,04 105,98 114,01 125,81 146,26 187,87 537,12 680,58 808,25 934,85 1046,91

4,000 88,13 91,66 95,31 99,85 105,67 113,48 124,75 143,47 175,12 320,42 536,16 667,69 789,30 893,86

5,000 88,02 91,49 95,06 99,47 105,07 112,47 122,85 138,98 161,63 195,56 324,37 470,49 587,09 681,43

7,500 87,77 91,10 94,48 98,61 103,74 110,30 119,02 131,26 145,42 160,39 190,38 250,77 335,85 410,48

10,000 87,53 90,73 93,95 97,83 102,56 108,47 116,04 126,05 136,66 146,80 164,33 194,57 242,27 294,09

15,000 87,09 90,06 93,00 96,46 100,59 105,55 111,60 119,07 126,35 132,74 142,74 157,96 180,36 206,46



 

 

 

Taula 8. Errors relatius (%) entre el volum específic v (cm3/mol) 
experimental segons NIST del refrigerant R-600a i el calculat per PT 

amb “alpha” de Soave amb paràmetres òptims PFC. 

 

 

Taula 9. Taula resum dels errors relatius mitjans en valor absolut (%) 

en les diferents zones del diagrama P-v-T pel fluid R-600a fent els 
càlculs amb l’equació de PT i diferents variants de la funció “alpha” de 

Soave. 

 

Analitzant les taules anteriors, pel R-600a fent als càlculs amb 

PT i amb “alpha” de Soave tenim: 
 

- Amb l’optimització dels paràmetres (F i c) de l’equació de PT 

duta a terme en el PFC, s’obté una lleugera millora en els errors 

mitjans globals en totes les fases respecte l’equació d’estat de 

PT original per a fluid no-polar. Principalment la millora és a la 

fase vapor i la fase gas, però hi ha un lleuger empitjorament en 

la fase supercrítica. Al contrari que amb els paràmetres òptims 

proposats per F-V (2012) on s’empitjora considerablement el 

comportament global de l’equació d’estat, millorant no obstant, 

la predicció dels volums específics la fase supercrítica. 

- En les fronteres entre fases i els punts propers a la zona del 

punt crític (Pc,Tc) els errors són més elevats. 
 

En aquest fluid s’ha detectat que amb l’equació d’estat de Patel-

Teja (1982) amb “alpha” de Soave i paràmetres òptims 

proposats per Forero-Velásquez (2012) en el punt T = 330 K i P 

= 0,80 MPa troba un valor de Ps = 0,793 MPa, i donat que P > Ps 

s’escull la fase líquida com a fase estable. Segons les dades 

experimentals del NIST, la fase estable és la vapor, per tant la Ps 

calculada amb Patel-Teja hauria d’haver estat superior a 0,80 

MPa per a fer una predicció correcta de la mateixa. Això 

provoca que doni un error relatiu mitjà del volum específic del 

vapor en aquest punt concret del 96,04 % respecte a les dades 

experimentals, elevant així considerablement els errors relatius 

mitjans de la fase vapor i com a conseqüència elevant també els 

errors relatius mitjans globals del fluid (valors en asterisc en la 

Taula 10). 
 

El mateix fet s’ha detectat pel R-600a a les mateixes condicions 

de T = 330 K i P = 0,80 MPa amb l’equació de PT amb “alpha” 

de Heyen i paràmetres òptims proposats per F-V (2012). En 

aquest cas la pressió de saturació calculada per l’equació d’estat 

és Ps = 0,790 MPa i també prediu incorrectament que es tracta 

de fase líquida, mentre segons les dades experimentals del NIST 

és fase vapor. 
 

 

 

 

 

 
Taula 10. Resultats globals dels errors relatius mitjans (%) en valor 

absolut de les 5 equacions d’estat i les seves respectives variants 

estudiades en aquest treball per la predicció del volum específic del 
fluid R-600a en les diferents fases: líquida, vapor, gas i fluid supercrític. 

 

VIII. CONCLUSIONS 

 

Després d’haver realitzat aquest estudi, podem dir que s’han 

assolit les fites i conclusions següents: 

 

1. S’han seleccionat 22 refrigerants purs de les quatre famílies 

de refrigerants, incloent també alguns “refrigerants naturals”. del 

conjunt dels refrigerants seleccionats en el PFC, alguns d’ells es 

troben en el Reglament de Seguretat en Instal·lacions 

Frigorífiques [10]. Per a cada refrigerant s’han cercat els seus 

paràmetres caracteritzadors (temperatura crítica, pressió crítica, 

factor de compressibilitat crític, factor acèntric, pes molecular, 

moment dipolar, …) els quals es donen en la Taula 2. 

 

2. S’ha elaborat un full de càlcul MS-Excel per a cadascuna de 

les cinc equacions d’estat cúbiques seleccionades (PR, PT, TBS, 

TST I CIML), i per a cadascun dels 22 fluids estudiats, per a 

poder determinar les cinc propietats de saturació ( Ps , vV
s , vL

s , 

hv i sv ) i posteriorment comparar els resultats dels càlculs de 

l’equació d’estat amb les dades experimentals del NIST. 

 

3. S’ha dissenyat i elaborat un full de càlcul MS-Excel per a 

cada equació d’estat estudiada en aquest PFC per a optimitzar 

els paràmetres de la mateixa i de la seva funció “alpha” per a un 

fluid refrigerant donat. Aquesta optimització es realitza 

mitjançant l’eina Solver de MS-Excel a partir de dades 

experimentals de la pressió de saturació i del volum del líquid 

saturat del fluid en particular obtingudes del NIST [12],[13]. 

 

4. S’ha dissenyat i implementat un full de càlcul MS-Excel per a 

cada equació d’estat estudiada en aquest PFC per a calcular el 

volum específic d’un determinat fluid a unes condicions 

donades de pressió (P) i temperatura (T) de tal manera que 

cobrís les fases líquida, vapor, gas i de fluid supercrític per 

veure la capacitat de predicció de les equacions d’estat amb 

diferents funcions “alpha” utilitzant per una banda paràmetres 

generalitzats i per altra banda paràmetres optimitzats de 

l’equació d’estat per a un fluid en concret. Els resultats dels 

volums específic generats pel full de càlcul MS-Excel es 

comparen amb els valors experimentals extrets del software 

Refprop 9.1 del NIST [13]. Així, per un fluid donat i una equació 

d’estat cúbica considerada, es pot treure l’error relatiu (%) de la 

predicció del volum específic a una P i T concreta i així poder 

% Error en "v" de PT vs. NIST  

P (MPa)  Errors relatius (%) entre el volum específic v (cm3/mol) del refrigerant experimental i el calculat per PT amb Xic i F òptim PFC:  % Error = ((vEXP - vPR)/vEXP)·100

T(K)ž  200 230 255 280 305 330 355 380 400 415 435 460 490 520

0,020 -0,23 -0,22 -0,10 -0,04 -0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

0,050 -0,23 0,30 -0,26 -0,10 -0,02 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02

0,080 -0,23 0,30 0,38 -0,17 -0,04 0,02 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,03 0,02

0,100 -0,23 0,30 0,38 -0,23 -0,06 0,02 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04 0,03

0,200 -0,22 0,30 0,39 0,05 -0,16 0,02 0,10 0,13 0,13 0,13 0,12 0,10 0,08 0,06

0,400 -0,22 0,31 0,41 0,09 -0,54 -0,02 0,18 0,25 0,26 0,25 0,23 0,20 0,16 0,12

0,600 -0,22 0,32 0,43 0,12 -0,78 -0,17 0,23 0,36 0,38 0,37 0,34 0,29 0,23 0,18

0,800 -0,21 0,33 0,44 0,15 -0,72 -0,52 0,23 0,46 0,50 0,49 0,45 0,39 0,31 0,23

1,000 -0,21 0,34 0,46 0,18 -0,67 -2,41 0,16 0,54 0,61 0,60 0,56 0,48 0,37 0,28

1,200 -0,21 0,35 0,48 0,21 -0,61 -2,30 -0,02 0,60 0,71 0,71 0,66 0,56 0,44 0,32

1,500 -0,20 0,36 0,50 0,25 -0,53 -2,15 -5,38 0,64 0,85 0,87 0,81 0,68 0,53 0,39

2,000 -0,20 0,38 0,54 0,32 -0,40 -1,91 -4,83 0,32 1,01 1,09 1,02 0,86 0,65 0,47

2,500 -0,19 0,40 0,58 0,39 -0,28 -1,68 -4,34 -10,18 0,99 1,23 1,18 0,99 0,74 0,52

3,500 -0,18 0,44 0,65 0,52 -0,06 -1,27 -3,50 -7,77 -15,99 0,94 1,19 1,02 0,74 0,48

4,000 -0,17 0,46 0,69 0,58 0,05 -1,09 -3,14 -6,90 -12,91 -3,71 0,79 0,84 0,62 0,39

5,000 -0,16 0,49 0,75 0,69 0,24 -0,74 -2,50 -5,52 -9,58 -14,01 -4,42 -0,39 0,02 -0,01

7,500 -0,14 0,57 0,89 0,95 0,66 -0,03 -1,27 -3,23 -5,48 -7,57 -10,25 -8,81 -4,15 -2,35

10,000 -0,12 0,63 1,02 1,16 1,01 0,52 -0,37 -1,75 -3,25 -4,59 -6,50 -8,12 -7,15 -5,05

15,000 -0,11 0,72 1,20 1,48 1,53 1,34 0,87 0,12 -0,69 -1,40 -2,44 -3,74 -4,85 -5,09



calcular l’error relatiu mitjà (%) en valor absolut per a tot el 

ventall de pressions i temperatures d’una determinada fase i 

l’error relatiu mitja (%) de totes les quatre fases. 

 

Referent a l’estudi de les cinc propietats termodinàmiques de 

saturació ( Ps , vV
s , vL

s , hv i sv ), globalment podem treure les 

següents conclusions referent a les capacitats predictives de les 

cinc equacions d’estat: 

 

- Millor equació d’estat cúbica generalitzada: L’equació TBS 

(1991) generalitzada i l’equació CIML (2004) generalitzada. 

Després l’equació IML (1988) generalitzada. 

- Millor equació d’estat cúbica optimitzada: L’equació TBS 

(1991) optimitzada i l’equació CIML (2004) optimitzada. 

Després l’equació PT amb “alpha” de Gasem optimitzada. 

- Pitjor equació d’estat cúbica generalitzada: L’equació de Patel-

Teja amb “alpha” de Gasem no-polar. 

 

Les conclusions en quan al comportament de les equacions 

d’estat en la predicció del volum específic en les diferents zones 

del diagrama P-v-T (Fase L, Fase V, Fase G i Fluid Supercrític) 

són: 

 

a) Generalment amb l’optimització dels paràmetres de les 

diverses equacions d’estat, s’obté una millora en la predicció 

global dels volums específics en totes les fases. El que cal dir és 

que l’optimització dels paràmetres de les equacions d’estat 

condueix a millorar la predicció de la pressió de saturació (i del 

vL
s) i és una bona garantia de la predicció correcta de les fases. 

 

b) L’equació d’estat de Twu-Sim-Tassone (2002) té un elevat % 

d’error en la predicció del volum específic de la fase líquida, 

especialment en fluids no polars (R-116) i dèbilment polars (R-

600a). 

 

c) En general totes les equacions d’estat estudiades, la fase que 

millor prediuen el volum específic és la fase vapor i desprès la 

fase gas. En quan a la predicció del volum específic de la fase 

líquida i de fluid supercrític depèn de cada cas: 1) les equacions 

de TBS i CIML prediuen millor la fase líquida que la fase 

supercrítica en qualsevol fluid, 2) l’equació TST prediu millor la 

fase supercrítica que la fase líquida, i 3) les equacions de PR i 

PT en fluids no polars generalment prediuen millor la fase 

supercrítica que la líquida, mentre que en els fluids polars 

prediuen generalment millor la fase líquida que la supercrítica. 

 

d) En les fronteres entre fases i els punts propers a la zona del 

punt crític (Pc,Tc) del fluid, els errors en la predicció del volum 

específic per part de les equacions d’estat cúbiques són més 

elevats. 
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