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1. Introducció 

 En l’operació de vaporització de mescles a pressió elevada hi ha presents, dificultats 

en el càlcul d’equilibris líquid-vapor a temperatures superiors a la crítica de qualsevol dels 

components presents, i a regions allunyades del comportament de solució ideal. La situació 

es complica més en aquells sistemes formats per productes com el petróli a causa de la 

presència de la gran multiplicitat de components que generalment no s’identifiquen 

individualment, sinó en funció d’intervals de punts d’ebullició [1]. 

 

 S’entèn per a comportament ideal quan un sistema es pot modelitzar mitjançant la llei 

dels gasos ideals o bé per la llei de Raoult. Aplicat a determinats tipus de sistemes podem 

afirmar que, aquells que tenen un comportament ideal són els formats per components no 

polars de tamanys i configuracions semblants entre ells. Les interaccions moleculars d’un 

component o sistema de components poden veure’s afectades amb variacions de paràmetres 

com la polaritat, o el tamany molecular i la configuració de les molècules [2]. 

 

 Cal tenir en compte que, en el nostre cas les solucions fluides supercrítiques tendeixen 

a allunyar-se dels estats fonamentals de referencia com poden ser de gas ideal o solucio ideal, 

ja que són molt compressibles i clarament assimètrics respecte al pes i l’energia que tenen els 

seus components [3]. 
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2. Termodicàmica de l’ELV 

2.1. Fenòmens crítics de mescles  

 El comportament d’una mescla als voltants de la regió del punt crític pot explicar-se 

fent referència a la representació de la pressió en funció de la temperatura de la figura 

següent: 

 

Figura E1: Fenòmens crítics de les mescles [1]. 

 

 La corba AC’ representa la pressió de vapor d’un compost pur amb la pressió i la 

temperatura corresponent al punt C’. Per a un sistema d’un únic component, l’àrea situada a 

l’esquerra d’aquesta corba representa la regió de la fase líquida i l’àrea situada a la dreta la 

regió de la fase vapor. 
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 La corba BDECFGH és l’anomenada línia de frontera d’una mescla que tingués la 

mateixa volatilitat mitja que el compost representat per la línia AC’, però format per dues 

substàncies amb pressions de vapor corresponents a les línies B1C1 i B2C2. L’àrea inclosa dins 

la línia de frontera representa una regió de dues fases en la qual ambdues, líquid i vapor s’hi 

troben presents en equilibri. La línia BDEC és anomenada línia de punts de bombolla. L’àrea 

superior a la línia BDEC és la regió de liqüefacció perfecta (el sistema es troba en un estat de 

líquid subrefredat) . La línia HGFC s’anomena línia de punts de rosada. L’àrea situada a la 

dreta de la línia HGFC és la regió de vaporització completa (el sistema es troba en un estat de 

vapor sobreescalfat). El punt C representa el punt crític real de la mescla. Aquest punt crític 

no correspon a la temperatura màxima de existència de la fase líquida com en el cas d’un 

component pur, sinó al punt particular de la línia de frontera on les fases líquida i vapor es 

fan indistingibles, i sobre el que s’hi uneixen les línies de punts de bombolla amb la de punts 

de rosada. En general, la temperatura crítica i la pressió crítica d’una mescla són superiors a la 

d’un compost pur de la mateixa volatilitat mitja. 

 La línia de punts de rosada passa per un màxim de temperatura a F. De manera que, 

en el cas d’una mescla, el líquid pot existir a una temperatura major a la crítica. Aquest 

temperatura màxima F sobre la línia de frontera s’anomena temperatura de condensació 

crítica. Igualment per a moltes mescles la línia de punts de bombolla passa per un punt de 

pressió màxima E, superior a la pressió crítica. Les àrees FJCM i EKCL representen regions de 

condensació retrògrada. Si la mescla en les condicions del punt 1 es comprimeix a 

temperatura constant, a l’assolir el punt G apareix una fase més densa sobre la línia de punts 

de rosada. Si la pressió s’incrementa encara més, aquest fase més densa creix fins passar per 

un màxim al punt J i desprès disminueix fins desaparèixer per complet a l’arribar al punt M. 

Aquest tipus de condensació retrògrada que té lloc a l’àrea FJCM es anomenada de primera 

classe (Classe I al gràfic). Si la mescla líquida a les condicions del punt 3 s’escalfa a pressió 

constant, apareix al punt D sobre la línia de punts de bombolla, una fase menys densa que 

assoleix el seu valor màxim al punt K i després disminueix fins a desaparèixer al punt L. 

Aquest tipus de condensació retrògrada que té lloc a l’àrea EKCL s’anomena de segona classe 

(Classe II al gràfic). La de Classe I té lloc quan una línia de temperatura constant talla dues 
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vegades la línia de punts de rosada i la de Classe II quan una línia de pressió constant talla 

dues vegades la línia de punts de bombolla. Ambdós tipus de condensació retrògrada es 

presenten en una determinada mescla sempre que el punt crític C es trobi a la línia de 

frontera entre la pressió màxima E i la temperatura màxima F. Si s’obtenen les línies de 

frontera d’un sistema binari per a tot l’interval de composicions, resulta que les temperatures 

crítiques es presenten per a diferents punts sobre dites línies relatives a E i F [1]. 

 L’àrea exterior a la corba de frontera correspon a una regió ocupada per fluid 

homogeni sense separació de fases. Al desplaçar-se en el sentit de les agulles del rellotge a la 

regió pròxima a la corba de frontera la fase líquida sorgeix imperceptiblement dins de la fase 

vapor. 

 

2.2. Equilibris de punts de bombolla 

 Un líquid a la temperatura del punt de bombolla es troba en equilibri amb la primera 

bombolla de vapor que es forma a l’escalfar el líquid a una pressió determinada. 

Si:  Ni = fracció molar del component i a la mescla original. 

 xi = fracció molar del component i a la fase líquida. 

 yi = fracció molar del component i a la fase vapor. 

en tot cas es compleix que ΣNi = 1,0 , Σxi = 1,0 , Σyi = 1,0 i  que yi = Ki·xi  

Al punt de bombolla la composició del líquid és la mateixa que la del sistema complet: 

ii Nx =       (E1) 

aleshores 

iiiii NKxKy ==           (E2) 



L’equilibri líquid-vapor (ELV) a pressió elevada  Pàg. 7 

 

i 

∑ = 0,1ii NK       (E3) 

 Si es fixa la pressió total, la temperatura del punt de bombolla es calcula gràficament 

admeten diversos valors fins assolir el valor ΣKiNi = 1,0. Com xi  = Ni, la composició del vapor 

s’obtè llavors de la relació yi = Ki·Ni. Si es fixa la temperatura, la pressió del punt de bombolla 

es calcula mitjançant un procediment gràfic semblant admeten diferents valors de pressió fins 

assolir el valor ΣKiNi = 1,0. 

 

2.3. Equilibris de punts de rosada 

 Un vapor es troba a la temperatura del seu punt de rosada quan es forma la primera 

gota de líquid després de refredar el vapor a pressió constant i la composició del vapor 

romanent és la mateixa que la de la mescla inicial: 

iiii xKNy ==      (E4) 

d’aquest manera: 

iii NKx /=                   (E5) 

i 

∑ = 0,1/ ii NK      (E6) 

 

 La temperatura o pressió del punt de rosada poden obtenir-se mitjançant un 

procediment gràfic semblant a l’utilitzat en el càlcul dels equilibris de punts de bombolla. 
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2.4. Constants d’equilibri de la vaporització 

 Quan l’estat estàndard d’un component pur es pren a la temperatura i pressió del 

sistema, la variació d’energia lliure al passar de l’estat estàndard del vapor a l’estat estàndard 

del líquid, ve donada per l’equació: 

KiRT
f
fRT

a
aRTG

iv

iL

iL

iv
i ln

º
ºlnlnº ===∆    (E7) 

on f°iv i f°iL són les fugacitats del component i als estats estàndards de vapor i líquid, Ki és la 

constant d’equilibri de la vaporització del component i. De manera que s’obté l’expressió: 
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    (E8) 

on γiv i γiL representen els coeficients d’activitat del component i a les fases líquid i vapor. 

 

 L’ús de les constants d’equilibri per al càlcul dels equilibris líquid-vapor a pressions 

elevades va ser introduït per Brown i Lewis i els seus col·laboradors. En solucions ideals els 

coeficients d’activitat valen la unitat i la constant d’equilibri es redueix al quocient entre les 

fraccions molars de les fases vapor i líquid: 

i

i
i x
yK =       (E9) 

 L’avaluació de les constants d’equilibri de la vaporització requereix procediments 

d’extrapolació que constitueixen realment definicions arbitraries de les propietats 

termodinàmiques dels líquids i vapors a regions d’estats hipotètics. Tals definicions 

arbitràries són permissibles sempre que els valors corresponents dels coeficients d’activitat 

s’utilitzin per calcular les relacions y/x. 
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 Es aconsellable utilitzar procediments d’extrapolació lògics i regulars amb la finalitat 

d’obtenir relacions contínues de fugacitats en l’estat estàndard hipotètic als intervals complets 

de temperatura i pressió, així com coeficients d’activitat iguals a la unitat en comportament 

de solució ideal. 

 Les primeres avaluacions de les constants d’equilibri de vaporització es basen en els 

valors observats experimentalment de y/x per a sistemes d’hidrocarburs. Els coeficients 

d’activitat van ser suposats igual a la unitat i es van obtenir valors mitjans de Ki, a aquelles 

regions en que Ki varia força de 1,0. Amb aquesta base s’han obtingut extensos diagrames 

pels hidrocarburs parafínics i olefínics [1]. 

 Per ampliar el concepte d’equilibri de vaporització a sistemes diferents als 

d’hidrocarburs, Gamson i Watson proposaren definicions generalitzades per les propietats dels 

estats estàndards. Aquestes definicions permeten una concordança substancial amb les 

correlacions empíriques de les constants de vaporització ideal dels hidrocarburs en aquelles 

regions en que el seu valor està justificat mitjançant dades experimentals. A més, les 

definicions permeten extrapolacions contínues a les regions de temperatura i pressió elevades 

que serveixen de base per a la correlació dels coeficients d’activitat en aquelles regions en que 

no es pugui admetre el comportament de solució ideal. Aquestes definicions són les següents: 

 1. Les pressions de vapor s’extrapolen per sobre del valor crític utilitzant les 

 equacions generalitzades de la pressió reduïda de vapor. 

 2. L’estat estàndard del líquid considera a aquest com un líquid incompressible 

 hipotètic que té la pressió de vapor del líquid real i un coeficient de dilatació tèrmica 

 constant igual a la del líquid real extrapolat a 0K. 

 3. El coeficient de fugacitat de la fase vapor i la seva correlació s’extrapola 

 gràficament per pressions elevades i temperatures inferiors al valor crític. Aquesta 

 extrapolació ha sestat modificada últimament per aconseguir coeficients d’activitat 

 més consistents [1]. 
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 Amb aquestes definicions, Smith i Smith van construir un diagrama de K’s  referents a 

hidrocarburs que cobreixen zones extenses de temperatura, pressió i punts d’ebullició. La 

introducció del paràmetre zc a les correlacions termodinàmiques generalitzades permet un 

major refinament en les definicions de la constant d’equilibri ideal i s’expressa com una 

funció general de la temperatura i pressió reduïda. 

 

2.5. Equilibris a les proximitats de la regió crítica 

 Si una mescla de diversos components es troba a la temperatura crítica, la variació 

amb la pressió de les relacions d’equilibri de la vaporització y/x dels seus components ha de 

tenir la forma general indicada per les línies continues en la següent figura: 

 

Figura E2: Relacions d’equilibri d’un sistema amb diversos components a la seva temperatura crítica [1]. 

 Al punt crític en el qual les composicions de la fase líquida i vapor són idèntiques, 

totes les relacions d’equilibri són iguals a 1,0. A pressions substancialment inferiors a la crítica 
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les relacions d’equilibri són iguals a les constants d’equilibri o relacions de fugacitat ideals. A 

la regió mitjana les relacions d’equilibri discrepen de les constants corresponents, indicades 

per les línies discontinues per convergir al punt crític amb el valor de 1. 

 Resulta evident que la hipòtesi de que les relacions d’equilibri són iguals a les 

constants d’equilibri porta a errors de magnitud major creixent a mesura que ens aproximem 

a la regió crítica. A més, la magnitud d’aquests errors també s’incrementa a mesura que 

augmenta la diferencia de volatilitat entre el component més lleuger i el més pesat. 

 Generalment no existeix cap mètode satisfactori per tractar els càlculs d’equilibri de la 

vaporització a la regió crítica o a les seves proximitats. S’ha investigat tres aproximacions 

diferents per aquest problema, cadascuna de les quals té els seus avantatges [1]. 

 

2.6. Pressió de convergència 

 S’observa que les relacions d’equilibri de components de mescla fora de les seves 

temperatures crítiques presenten una tendència a convergir cap a la unitat en un únic punt de 

forma semblant a la indicada a la Figura E2. La convergència real té lloc només al punt crític 

de la mescla, però a temperatures diferents els valors observats de relacions d’equilibri es 

desvien de les constants d’equilibri al llarg de les corbes que si s’extrapolen semblen 

convergir en un punt anomenat pressió de convergència del sistema a la temperatura 

considerada. Així doncs, la pressió de convergència s’iguala a la pressió crítica únicament 

quan la temperatura assoleix el valor crític. Les altres pressions de convergència es troben en 

una regió hipotètica. 

 L’extensa bibliografia sobre pressiones de convergència ha estat revisada per Hadden, 

qui va deduir diversos mètodes per estimar aquestes magnituds en sistemes de dos o més 

components.  
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 El mètode de pressions de convergència ha estat estudiat extensament per una 

comissió de la Natural Gasoline Association d’Amèrica, qui ha publicat una sèrie de diagrames 

que presenten les relacions d’equilibri de components individuals, en funció de la 

temperatura, de la pressió ordinària i de la pressió de convergència de la mescla en la que 

existeix el component [1]. 

 

 El mètode de pressió de convergència resulta d`ús convenient i ofereix normalment 

resultats acceptables a pressions inferiors en un 80% al valor de convergència. Té 

l’inconvenient de la dificultat de preparar els diagrames necessaris sobre una base 

semiempírica i la incertesa que hi ha a l’estimar la pressió de convergència. El criteri personal 

és un factor important i per això diferents investigadors han obtingut generalment solucions 

diferents per al mateix problema. 

 

 A continuació presentem tres figures anàlogues a la Figura E2, en aquest cas, per 

sistemes binaris en que han estat considerats l’oli de gira-sol, i tres solvents com el propà, el 

dimetileter (DME) i el CO2. S’hi pot observar per a quins valors de pressió la relació 

d’equilibri és la unitat, pressió a partir de la qual, el sistema presenta fase única vapor: 
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Figura E3: Estimació en sistemes binaris de constants de vaporització de l’equilibri líquid-vapor de l’oli de gira-

sol (K2) i solvent supercrític (K1) en funció de la pressió a temperatura constant:                                                       (a) 

en propà, (b) en DME i (c) en CO2 [4]. 

 

 Com pot observar-se, la pressió de convergència per al sistema binari amb propà és 

d’uns 14 MPa. Amb el DME aquest valor és redueix lleugerament, i és de 10 MPa. Finalment, 

amb el CO2 la pressió és d’uns 33 MPa. Així doncs, sembla clar que les condicions que 

presenta el sistema amb CO2, fa que aquest solvent presenti més dificultats tècniques i 

econòmiques que els altres dos solvents. Donat que els olis vegetals són considerats com a 

lleugerament polars, la baixa pressió de convergència en el cas del DME és deguda a la 

lleugera naturalesa polar que aquest solvent presenta, la qual fa que la solubilitat amb l’oli 

sigui major que amb el propà, o amb el CO2 el qual és molt polar. 
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