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1 Resum 

Actualment, la majoria de sistemes de refrigeració funcionen per cicles de refrigeració per compressió 

de gasos. Aquests gasos que s'utilitzen són substàncies que participen en l’efecte hivernacle en el cas 

que es produeixin fuites. Aquesta situació ha motivat la recerca de noves tecnologies per tal de millorar 

el panorama actual.  Durant les últimes dècades s’ha fet un pas important en l’estudi de materials que, 

mantenint-se en la fase sòlida, aporten efectes calòrics. En l'estat sòlid s'esperen efectes calòrics 

significatius associats a les transicions de fase de primer ordre, per  tal de substituir els actuals. Les vies 

d'investigació actuals es centren en diferents tipus d'efectes: els magnetocalòrics, electrocalòrics, 

barocalòrics i elastocalòrics. 

En aquest projecte s'han estudiat els efectes calòrics induïts per l'aplicació de pressió, anomenats 

efectes barocalòrics. La investigació s'ha focalitzat en l'1-Bromadamantà, un cristall plàstic que presenta 

una transició molt energètica entre dues fases sòlides. Per a aquest estudi experimental, s'ha emprat 

calorimetria diferencial (DSC) a pressió atmosfèrica i anàlisi tèrmic diferencial (DTA) a alta pressió, fins a 

2,5 kbar. Aquestes tècniques permeten obtenir mesures quasi-directes de l'efecte barocalòric, 

específicament canvis d'entropia isoterms, canvis de temperatura adiabàtics i capacitat refrigerant, que 

permetran caracteritzar els efectes calòrics i comparar-los amb els refrigerants gasosos i d'altres 

coincidents amb la nova tecnologia. 

Els resultats experimentals obtinguts han mostrat una variació d’entropia isoterma de 230 J/(K·kg), un 

canvi de temperatura adiabàtic  de 62 K i una capacitat refrigerant de 24 kJ/kg, totes tres a la pressió 

màxima assolida, 2,5 kbar. Per una banda, aquests valors són molt grans comparats amb altres 

compostos de la mateixa tecnologia. Per l'altre, el valor de capacitat refrigerant en unitats de massa és 

bastant inferior als refrigerants gasosos. També, s'ha justificat tant la viabilitat mediambiental com la 

social i s'ha calculat el impacte econòmic del projecte, el qual ha sigut reduït i raonable per un treball 

d'aquestes característiques. Es conclou, per tant, que l'1-Bromadamantà és un candidat prometedor per 

a ser usat en un dispositiu de refrigeració. S'ha de tenir en compte, però, que encara queda aportar la 

viabilitat tècnica del dispositiu que farà ús d'aquesta nova tecnologia. 
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2 Introducció 

 

 

Des de fa anys, la gran majoria dels sistemes de refrigeració funcionen mitjançat l’efecte calòric d’un gas 

al ser comprimit i descomprimit. Aquest gas que actua com a refrigerant és generalment molt 

contaminant pel medi ambient i contribueix a l’efecte hivernacle; a més, degut al seu estat gasós o 

liquat, es fa impossible impedir l'escapament d'aquest cap al medi. Davant aquesta realitat i amb 

l'augment de la conscienciació de preservar el medi ambient en la societat, sembla necessari trobar una 

solució. 

L’objectiu del treball és buscar una alternativa als refrigerants actuals, en concret, materials que prenen 

avantatge de les transicions de fase reversibles de un estat sòlid a un altre estat sòlid, en comptes de 

transicions líquid-vapor habituals. L'existència d'una calor latent en aquest canvi de fase fa possible la 

seva utilització per al disseny de dispositius de refredament amb avantatges tecnològiques i ambientals 

en comparació amb els compressors actuals. En aquest context, es realitzarà l'anàlisi calorimètric d'un 

material anomenat 1-Bromadamantà amb algunes propietats conegudes que el converteixen en un 

candidat molt prometedor per a aquest tipus de nova tecnologia.  

El procediment a realitzar consta de vàries etapes: en un inici, es presentaran els principis 

termodinàmics presents en el procés de refrigeració així com les característiques conegudes del material 

a estudiar. Seguidament, s’explicaran els processos experimentals realitzats per tal d’obtenir les 

propietats termodinàmiques; posteriorment s’analitzaran les dades dels experiments i, finalment, es 

realitzaran els càlculs pertinents per determinar les propietats barocalòriques dels materials i extreure'n 

conclusions respecte a la seva implementació en cicles de refrigeració. 
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3 Conceptes termodinàmics 

 

Com s'ha comentat abans, s'exposaran el conceptes bàsics sobre el cicle de refrigeració, pilar bàsic 

on es sustentarà tot l'estudi experimental del material escollit i l'acompliment d'aquest amb les 

característiques pròpies d'un refrigerant. 

 

3.1 Cicle de refrigeració per compressió 

La refrigeració per compressió és un mètode de refrigeració que consisteix a forçar mecànicament la 

circulació d'un refrigerant en un circuit tancat dividit en dues zones: d'alta i baixa pressió, amb el 

propòsit que el fluid absorbeixi calor de l'ambient en la zona de baixa pressió, en l'evaporador, i el 

cedeixi a la d'alta pressió, en el condensador. 

Aquesta màquina tèrmica de refrigeració consta com a mínim de quatre elements fonamentals:  Un 

compressor, un condensador, una vàlvula d'expansió i un evaporador. 

 

Fig. 3.1. (a) Cicle de refrigeració ideal en fase líquid-vapor.   (b) Diagrama Temperatura(T) - Entropia(S).                

(c) Diagrama Pressió(p) - Entalpia(H) [1] . 
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Aquest procés està constituït per vàries etapes que es produeixen de forma encadenada i es 

repeteixen formant cicles. Aquestes etapes, seguint l'esquema i els gràfics de la figura 3.1 [1], son: 

 La compressió adiabàtica reversible (1 - 2), on l'energia introduïda en el sistema mitjançant 

el compressor es tradueix en un augment de la temperatura, la pressió (passa de zona de 

baixa a alta) i l'entalpia de forma progressiva mentre que l'entropia idealment es manté 

constant. 

 La cessió de calor del condensador al medi a pressió constant (2 - 3), fruit del canvi d'estat 

de vapor a líquid del refrigerant i que, com a conseqüència, es produeix una disminució de 

l'entalpia i l'entropia del sistema. 

 L'expansió isentàlpica (3 - 4) en que el pas del líquid refrigerant per la vàlvula fa disminuir la 

pressió juntament amb la temperatura mentre que l'entalpia roman constant i l'entropia 

augmenta. 

 L'addició de calor de l'evaporador al sistema a pressió constant (4 - 1), causa del canvi de 

fase de líquid a vapor del refrigerant i, per tant, es produeix un augment de l'entalpia i 

l'entropia del sistema. 

 

3.2 Transicions de fase de primer ordre 

En quant al refrigerant utilitzat, aquest és seleccionat segons les temperatures i pressions 

d’evaporació i condensació d’acord amb les temperatures dels ambients a refredar i escalfar. Aquest 

canvis d'estat s'anomenen transicions de fase de primer ordre i venen acompanyades de canvis grans 

de volum. El que es pretén en aquest treball es aprofitar la transició de primer ordre del material 

escollit però de forma diferent de l'habitual: en comptes d'emprar el canvi d'estat líquid-vapor, 

s'estudiarà la possibilitat d'utilitzar el canvi entre fases sòlides. 

Això és degut a que hi ha materials que presenten més d'una fase sòlida a una pressió i temperatura 

determinades. En cada una d'aquestes fases presenta una cel·la cristal·lina diferent, un polimorfisme, 

o la variació de la disposició, orientació dels àtoms. D'aquesta transició se n'aprofita l'energia que 

intercanvia, el seu calor latent.  



Efectes barocalòrics en la transició plàstica del 1-Bromadamantà Pàg. 8 

 

 

Fig.- 3.2. (a) Estructura cúbica centrada al cos (BCC). (b) Estructura cúbica centrada a les cares (FCC).                 
(c) Estructura monoclínica.  (d) Estructura ortoròmbica. 

 

3.3 Efectes calòrics 

En aquestes transicions de fase de primer ordre es troben els efectes calòrics dels processos isoterms 

i adiabàtics reversibles que s'aprofiten en els cicles de refrigeració. Mitjançant la equació TdS 

(temperatura - derivada d'entropia) en el sistema pVT (pressió - volum - temperatura) (3.1) i les 

relacions de Maxwell (3.2) i (3.3) següents se'n dedueixen les equacions dels dos processos [2]. 

 

𝑇𝑑𝑆 = 𝑇  
𝜕𝑆 𝑇,𝑝 
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Per el procés isotèrmic, on dT= 0, una diferència de pressions provoca un canvi d'entropia seguint 

l'equació: 

∆𝑆𝑖𝑠𝑜𝑡𝑒𝑟𝑚  𝑇,∆𝑝 =  𝑑𝑆𝑖𝑠𝑜𝑡𝑒𝑟𝑚 (
𝑝𝐹

𝑝𝐼

𝑇,𝑝) =   
𝜕𝑉(𝑇,𝑝)

𝜕𝑇
 
𝑝
𝑑𝑝

𝑝𝐹

𝑝𝐼

 

 

Per el procés adiabàtic reversible, on dS=0, una diferència de pressions provoca un canvi de 

temperatura com a l'equació: 

∆𝑇𝑎𝑑  𝑇,∆𝑝 =  𝑑𝑇𝑎𝑑 (
𝑝2

𝑝1

𝑇,𝑝) =   
𝑇

𝐶(𝑇,𝑝)
 

𝑝2

𝑝1

 
𝜕𝑉(𝑇,𝑝)

𝜕𝑇
 
𝑝
𝑑𝑝 

 

 

(3.1) 

(3.2) (3.3) 

(3.4) 

(3.5) 
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Així doncs, es veu que hi ha necessitat que el factor  
𝜕𝑉

𝜕𝑇
 
𝑝

 sigui gran ja que, a més gran increment 

d'entropia i temperatura en els processos isotèrmics i adiabàtics reversibles corresponents, els 

efectes calòrics del refrigerant seran més grans i, per tant, millor serà aquest. 

 

Fig. 3.3. (a) Diagrama S-T. (b) Diagrama P-V. 

 

La formulació termodinàmica anterior ha estat presentada per sistemes pVT en concret, però es pot 

generalitzar a qualsevol sistema termodinàmic YXT, on X és el desplaçament generalitzat i Y és el camp 

conjugat. Per tant, els efectes calòrics en les transicions de fase en estat sòlid es poden classificar, 

també, de forma genèrica com mostra la taula 3.1 [2]. Per cada camp aplicat hi ha una coordenada 

associada que es veu afectada. Els efectes calòrics comentats anteriorment i sobre els quals es basarà el 

treball són els efectes barocalòrics on la coordenada associada, com s'ha vist, és el volum. 

 

Efecte calòric Camp conjugat (Y) Desplaçament generalitzat (X) 

Magnetocalòric Magnètic (H) Magnetització (M) 

Electrocalòric Elèctric (E) Polarització (P) 

Barocalòric Pressió (p) Volum (V) 

Elastocalòric Esforç (𝜎) Deformació (ɛ) 

Taula 3.1.- Efectes calòrics en funció del camp aplicat i la seva coordenada associada. 

Per exemple, es pot  aconseguir un alliberament de calor en la deformació a l'aplicar un esforç uniaxial a 

un material. Això sí, tant la deformació del material en l'efecte elastocalòric com el canvi de volum 

associat als efectes barocalòrics també dependran del tipus de material. 
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3.4 Equació de Clausius-Clapeyron 

 

 

Fig. 3.4. Energies específiques de Gibbs en el diagrama p - T [3] 

 

Les dues fases 1 i 2 estan en equilibri de manera que les energies específiques de Gibbs de les dues 

fases en cada punt són els mateixes: 𝑔1 𝑎 = 𝑔2 𝑎  i 𝑔1 𝑏 = 𝑔2 𝑏 . Així que si 𝑑𝑔 és la 

diferència de les energies específiques de Gibbs entre els dos punts, és el mateix per a ambdues 

fases: 𝑑𝑔1 = 𝑑𝑔2(amb s i v minúscules per denotar l'entropia i el volum específics) [3]: 

𝑑𝑔1 = −𝑠1𝑑𝑇 + 𝑣1𝑑𝑝             𝑑𝑔2 = −𝑠2𝑑𝑇 + 𝑣2𝑑𝑝            𝑠2 − 𝑠2  𝑑𝑇 =  𝑣1 − 𝑣2 𝑑𝑝 

 

  

𝑑𝑇

𝑑𝑝
≈
𝑇∆𝑉

𝐿
≈
∆𝑉

∆𝑆
   

 

Aquesta s'anomena equació de Clausius-Clapeyron, i relaciona el pendent al llarg de la línia de 

coexistència amb el canvi d'entropia i el volum de la substància a mesura que creua la línia, és a dir, 

en els canvis de fase. Així mateix, usant ΔS = Q/T  per un procés isotèrmic, podem trobar la variació 

d'entropia en una transició de fase a partir de la calor latent L. 

(3.6) (3.7) (3.8) 

(3.9) 
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4 Tècniques experimentals 
 
Per donar un valor quantitatiu, numèric, al canvi de fase de primer ordre i als efectes calòrics del 

compost es procedeix a l'experimentació; aquesta, comença però amb la familiarització de totes les 

eines, equipament tècnic, necessari per dur a terme tot el procés experimental. 

4.1 Calorimetria diferencial d'escombrat (DSC) 

El DSC és una tècnica basada en el control de forma externa, per ordinador, de la temperatura a la 

que és sotmesa una mostra alhora que mesura el flux de calor d'aquesta respecte una altra, de 

referència, sotmesa també a la mateixa temperatura. Això permet mesurar transicions 

endotèrmiques i exotèrmiques de la mostra al variar la temperatura. L'aparell utilitzat en els 

experiments basats en aquesta tècnica ha estat el DSC comercial Q100 de TA Instruments. Aquest 

funciona amb la addició de dos gasos: el nitrogen i l'heli. El primer actua com a refrigerant en el 

refredament i, el segon forma part de l'ambient en el que treballa. Aleshores, és interessant per la 

possibilitat de sotmetre la mostra a cicles amb escalfament i refredament controlats.  

 

 

Fig. 4.1. - (a) Calorímetre DSC, (b) Bombona d'heli, (c) Bombona de nitrogen 
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4.2 Anàlisi tèrmic diferencial (DTA) 

L'Anàlisi Tèrmic Diferencial (DTA) és una tècnica en la qual, inversament al DSC, es mesura la 

diferència de temperatura entre la mostra i un material de referència inert, en funció del temps i la 

temperatura assolida en cada moment. Tot això, controlant els fluxos de calor constants i iguals a 

mostra i referència. Així doncs, quan es produeixi un canvi de fase, hi haurà una diferència de 

temperatures entre ambdues degut a que la mostra utilitzarà el flux de calor per fer la transició. Aquesta 

diferència de temperatures comportarà l’aparició d’un pic (endotèrmic o exotèrmic en funció del sentit 

de la transició) en el termograma. La mostra es troba d'aquesta manera sotmesa a un programa 

d'escalfament o refredament controlat. Per a l'experimentació d'aquest treball s'ha utilitzat un DTA 

no comercial que funciona en un rang de pressions entre 0 i 3 kbar. El funcionament d'aquest està 

reflectit en l'esquema següent [2]: 

 

Fig. 4.2. - (1) Bomba manual, (2) Desviador, (3) Vàlvula regulable, (4) Recipient líquid compressor,                                 
(5) Manganina, (6) Cel·la, (7)  Controlador temperatura, (8) Termo d'aigua amb gel, (9) Comparador,                         

(10) Multímetre, (11) Ordinador 
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El circuit del DTA es basa en una bomba manual que xucla líquid de compressió d'un recipient per, 

posteriorment, injectar el líquid a través d'uns tubs (de color taronja a la figura) fins la cel·la on hi ha 

la mostra a pressuritzar; tot això mitjançant la correcta manipulació de les vàlvules. El líquid 

compressor utilitzat ha sigut "Therm 240 de Lauda". Abans d'arribar a la cel·la, entre les dues vàlvules 

s'ha posat una desviació per connectar la manganina. La manganina  és un manòmetre format per 

una galga extensiomètrica que envia el senyal de la pressió exercida directament a l'ordinador.  

 

Seguidament, el líquid de compressió s'introdueix en la cel·la per mitjà de dos pistons tipus 

Bridgman, un per la mostra a estudiar i l'altre per a la referència. En cada un dels extrems dels 

pistons hi ha un termoparell tipus K que enviarà un senyal a un comparador de tres entrades i dues 

sortides. Les entrades són les esmentades, el voltatge de la referència i el de la mostra i ,per últim, el 

voltatge emès per un termoparell en contacte amb aigua i gel en un termo. Les sortides són, per un 

costat, la diferència entre els senyals de la mostra i la referència, que permet obtenir el senyal 

calorimètric (en voltatge diferencial) i, per l’altre, la diferència entre la referència i el termo, que 

permet obtenir la temperatura de la cel·la donat que la temperatura del termo serà 0ºC. El resultant 

d'aquesta comparació és enviat a un multímetre per obtenir un senyal compatible per l'ordinador. 

 

Així mateix, el conjunt del termoparell i la mostra s'introdueix dins la cel·la i es cargola per a que 

quedi fixat dintre.  Per una banda, en l'escalfament, la cel·la s'escalfa amb una resistència que es 

connecta a un controlador on s'hi programen les rampes d'escalfament. Al controlador també s'hi 

connecta una sonda Pt-100 que mesura la temperatura del bloc tèrmic. Per altra banda, el 

refredament es realitza amb l’ajuda d'un ventilador per tal d'aconseguir una temperatura propera a 

l'ambient del laboratori. 

Finalment, les dades corregides pel multímetre son llegides per l'ordinador mitjançant un software 

que mostra en un gràfic el flux de calor emès, en unitats de voltatge diferencial (mV), en funció de la 

temperatura en graus Celsius. Així mateix, també es recullen les dades de pressió en bars i el temps 

en segons de cada instant durant l’experiment. Amb això, s'obtindran rampes amb temperatura a 

pressió constant a través de la transició de fase de primer ordre que es veurà reflectida per un pic en 

el voltatge diferencial tal com s’ha comentat anteriorment. Per tal d'extraure'n l'entalpia i l'entropia 

a la transició s'ha acudit als fluxos de calor obtinguts amb l'equip experimental i a les equacions (4.1) 

i (4.2) on la 𝑄  correspon al valor de flux en voltatge diferencial:  

∆𝑆𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 =    
𝑄 

𝑇 
 
1

𝑇
 𝑑𝑇

𝑇2

𝑇1

                               ∆𝐻𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 =   
𝑄 

𝑇 
 

𝑇2

𝑇1

𝑑𝑇 = 𝐿                        (4.1) (4.2) 
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4.2.1 Processament de dades 

Un cop obtinguts els termogrames, se n'ha separat les dades dels pics de la resta del cicle i s'ha 

diferenciat els pics ocorreguts en els escalfaments dels ocorreguts en els refredaments amb el 

programa OriginPro 8, un programa de processament de dades i gràfics semblant al Excel. A 

continuació, s'exporten les dades de flux (en voltatge diferencial) en funció de la temperatura a un 

directori amb la finalitat d'importar-les a un altre programa anomenat Calato executat per mitjà del 

terminal de Qbasic, un codi realitzat per la Universitat de Barcelona amb la finalitat específica de 

realitzar les integracions dels pics. El programa, un cop obert el fitxer desitjat, demana el temps de 

mostratge en que estan les dades, que en el nostre cas és d'un segon, i si es vol calcular 𝑇  , és a dir 

𝑑𝑇

𝑑𝑡
, tot indicant-li el pas de derivació. Aquestes passos fan referència al càlcul matemàtic de les 

equacions (4.1) i (4.2) anteriors per tal d'obtenir les entropies i entalpies de transició des pics. 

En el cas de la figura 4.3 el pas d'integració escollit, dintre del interval que em considerat adequat 

(entre 30 i 100), ha sigut de 50. Aquestes fluctuacions que s'observen modificaran la línia dels dos 

costats del pic on s'haurà de dibuixar la línia de base.  

 

 

Fig. 4.3. - Gràfic del la derivada de la temperatura respecte el temps de l'experiment P1000H. 

El gràfic modificat presenta flux de calor, 
𝑑𝑄

𝑑𝑇
 , en les ordenades en funció de la temperatura en Kelvin, 

en les abscisses. Per a generar la línia cal introduir en el programa els dos intervals de temperatures, 

associats a cada un dels costats del pic, per on creuarà aquesta. La figura 4.4, pertanyent també a 

l'assaig P1000H, mostra la línia de base dels intervals escollits per generar-la: de 346 fins a 350 K per 

a l'interval inferior i de 363 fins a 367 K per al superior. Cal tenir present que, en el gràfic, la 

graduació de l'eix d'abscisses suposa un increment de 10 K. 
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Fig. 4.4. - Gràfic de la línia de base de les dades de l'experiment P1000H. 

Finalment, depenent de la nostra línia de base dibuixada, el programa ens mostra els resultats de 

entalpia, entropia i les temperatures d'inici ("onset"), final i de pic. La figura 4.5, pertanyent un altre 

cop a l'assaig P1000H, mostra una entalpia de 2.845 J/g, una entropia de 0,00802 J/(g K), una 

temperatura inicial de 352,5 K, final de 358,6 K i de pic de 354,5 K. Com exemple, en les figures de 

l'apartat 10.1.4 de l'annex es troben les línies de base resultants dels assajos amb pèrdua de massa. 

Aquests valors d'entalpia i entropia dels experiments però, s'hauran de calibrar ja que en realitat 

estan en unitats de voltatge diferencial (mV) i s'han de passar a unitats del SI, J/g i J/(g K) 

respectivament. 

 

 

Fig. 4.5. - Dades calorimètriques resultants de l'experiment P1000H. 
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4.3 Eines de mesura i conformat 

Per conèixer la massa de material present en les mostres, tan del DSC com del DTA, s'ha necessitat 

fer ús d'una bàscula Mettler Toledo Ms amb una precisió d'una dècima de microgram: 

 

Fig. 4.6. - Bàscula amb una dècima de microgram de precisió. 

 

En quant al conformat de les mostres del DTA, s'ha establert un procés de vàries etapes per tal 

d'aconseguir un encapsulat compatible amb la màquina d'aquesta tècnica coneguda. En primer lloc, 

s'ha elaborat una càpsula d'estany, material adient per a les condicions de treball: pressions de 0 a 

2500 bar i temperatures de 293 a 443 K. L'elaboració d'aquesta s'ha fet mitjançant uns motlles, un 

calefactor de laboratori amb una resistència molt gran per tal d'arribar a temperatures molt grans 

per fondre l'estany i un dissipador amb aletes encarregat de refredar el motlle amb l'estany 

ràpidament per, a continuació, extreure la peça resultant. En segon lloc, s'ha extret la càpsula del 

motlle amb l'ajuda d'unes pinces i alicates i s'ha realitzat un forat amb un trepant de sobretaula. 

Aquest orifici servirà per allotjar de forma adequadament fixa la càpsula al termoparell.  

Finalment, en tercer lloc i després d'assegurar l'estanquitat de la peça, s'ha introduït el 1-

Bromadamantà juntament amb un líquid, oli perfluorat o "Huber", a fi de que no es creïn bombolles 

d'aire i, així, aconseguir una millor conductivitat tèrmica i transmissió de la pressió per no aixafar la 

càpsula. També, s'acaba de tancar la càpsula amb unes pinces perquè el compost quedi totalment 

retingut a dintre. 
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Fig. 4.7. - (a) Calefactor de laboratori, (b) Dissipador, (c) Motlle, (d) Pinces, (e) Alicates,                                           

(f) Trepant de sobretaula, (g) Càpsula acabada. 

 

 

 

Fig. 4.8. - (a) Oli perfluorat, (b) Líquid "Huber", (c) 1-Bromadamantà, (d) Xeringa, (e) Encapsulat acabat. 
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En quant al conformat de les mostres del DSC, el material a analitzar s'ha d'introduir en un 

encapsulat específic composat per un recipient ("hermetic pan") i una tapa ("hermetic lid"). Un cop 

introduït el compost, es tanca hermèticament amb una premsa manual i l'ajuda d'un suport.  

 

Fig. 4.9. - (a) "Hermetic lid", (b) "Hermetic pan", (c) Premsa manual, (d) Suport. 
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5 Característiques del material 

 

El compost 1-Bromadamantà és un cristall plàstic derivat de l’adamantà amb un brom a la posició 1. 

A continuació, es presentaran breument les propietats de l’adamantà, abans de presentar del seu 

derivat, per tal de tenir una visió global sobre el material. 

5.1 Adamantà 

L’adamantà és un hidrocarbur policíclic saturat, un cristall 

plàstic sòlid a temperatura ambient ,de fórmula molecular 

C10H16. És un cicloalcà i el diamantoide més simple amb una 

estructura  rígida i molt simètrica, un sistema cúbic centrat en 

les cares (FCC), derivada de la fusió de quatre anells de 

ciclohexà en forma de sella, sense tensions ni angulars ni 

conformacionals. També, és incolor, de poca solubilitat en 

aigua, fa una olor agradable i és inflamable. La forma esfèrica 

de la seva molècula fa que es fongui a alta temperatura 543 K 

però que sublimi fàcilment. La seva densitat és de 1,07 g/cm3 i 

es pot obtenir a partir del petroli . 

 

 

En el seu ús industrial, la incorporació de l'adamantà com un radical a un polímer condueix a la 

modificació de les propietats d'aquest: la disminució de la seva cristal·linitat, l'augment de la 

solubilitat, la reducció de mobilitat de la cadena i un augment de manera important de la 

temperatura de transició vítria (Tg). 

 

 

 

 

Fig. 5.1 - (a) Estructura de l'adamantà.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro_c%C3%BAbico
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5.2 1-Bromadamantà 

L'1-Bromadamantà és també un cristall plàstic amb la mateixa estructura geomètrica que l'adamantà 

excepte per la substitució d’una molècula d’hidrogen per una de brom. Per tant, la fórmula molecular 

passa a ser C10H15Br.  En la següent taula es mostren algunes propietats [4,5]: 

Fórmula química C10H15Br Densitat 1,4±0,1 g/cm3 

Massa molar 215,13 g·mol−1 Cel·les  Monoclínica, Ortoròmbica i FCC 

Solubilitat insoluble Estabilitat Estable (a T i P ambient) 

Punt de fusió (0 bar) 388 - 391 K 

Efectes potencials 

de salut 

Possible irritació a la pell 

Nocivitat No cancerigen Possible irritació als ulls 

Productes nocius CO, CO2, HBr Possible irritació per inhalació 

Inflamabilitat No inflamable Possible irritació per ingesta 

Taula 5.1.- Propietats del 1-Bromadamantà. 

 

Fig. 5.2. - Estructura del 1-Bromadamantà. 

 

Com s'ha mencionat amb anterioritat, aquest material presenta més d'una fase, en concret tres, que 

presenten cel·les cristal·lines diferents. En la taula següent s'exposen juntament amb algunes 

característiques pròpies de cada una d'elles [6]: 

 

Fase Tipus de cel·la  Z 
Densitat 
cristal·logràfica 
(kg·m-3) 

T de transició 
(K) 

Canvi de volum 
molar (%) 

Calor latent (J/g) 

I FCC (Fm3m) 4 1387  
II → I 309,9 K 
III→II 282,2 K 

II → I ≈ 8 % 
III→II 2,5 % 

II → I 34,49 
III→II 6,46 

II Ortoròmbica(Pmnc) 4 1506  

III Monoclínica(P21/c) 4 1554  

Taula 5.2.- Fases del 1-Bromadamantà. 
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Més endavant, en l'estudi experimental del material, només s'analitzaran els efectes calòrics de la 

transició de fase II a fase I, ja que, a priori, té uns efectes calòrics més grans: una calor latent i un 

canvi de volum més grans que en la transició de fase III a fase II, indicat en la taula 5.2.  

També, cal comentar que en quant al impacte medi ambiental del compost, aquest és perjudicial 

només quan combustiona, ja que produeix CO, CO2. En l'aplicació esmentada dels cicles de 

refrigeració, es pretén mantenir el material confinat en el cicle de refrigeració sense permetre que 

aquest combustioni; per tant, no es considera nociva la utilització d'aquest element. 

En referència a l'ús en la indústria, aquest s'utilitza per a la fabricació de medicaments relacionats 

amb el tractament de malalties dels ossos, afeccions dermatològiques, malalties 

neurodegeneratives... 
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6 Anàlisi de dades 

6.1 Experiments realitzats amb DSC 

A fi d'extreure també les propietats calòriques del 1-Bromadamantà, s'han dut a terme dos 

experiments al DSC. L'escalfament i refredament dels cicles s'han preparat amb una rampa de 

5K/min, de 253 a 353 K i de 353 a 253 K respectivament. Amb això, s'han obtingut les dades de flux 

de calor en funció del temps i la temperatura d'una càpsula on la massa del interior es de 9,83 mg. En 

aquest cas, a diferència del DTA, el rang de temperatures és més ampli; això és degut a que es volia 

detectar, a més de la transició de II a I, la transició de III a II que es produeix a temperatures més 

baixes, així com comprovar-ne les propietats termodinàmiques i veure les diferències calòriques 

entre aquestes dues transicions. 

6.2 Tractament de dades del DSC 

Les dades obtingudes durant els experiments del DSC han estat: el temps transcorregut, la 

temperatura i el flux de calor. L'objectiu d'aquest tractament de dades ha estat aconseguir els valors 

d'entalpia i entropia mitjançant les equacions 4.1 i 4.2 de l'apartat de Clausius Clapeyron a l'inici del 

treball i el programa de processament de dades, també esmentat, OriginPro 8. S'ha hagut de canviar 

la temperatura de Celsius a Kelvin, el temps de minuts a segons i afegir un altre flux de calor d'unitats 

mW/K per fer les correctes integracions de les equacions. 

 

Per fer la integració s'han dibuixat les línies de base dels escalfaments i refredaments a partir dels 

gràfics dels fluxos, tant de les entropies com de les entalpies, en funció de temps. Els gràfics s'han 

elaborat per mitjà del programa. Les àrees dels pics han donat els valors de les entalpies i entropies. 

Ambdós valors s'han passat al SI, unitats que s'utilitzaran també en el tractament de dades del DTA 

per, més endavant, calibrar els resultats obtinguts en aquest nou anàlisi. 

S'han calculat també els pics més petits dels escalfaments i refredaments pertanyents a la transició 

de III a II anteriorment comentada. El valor més petit tant de les entalpies com les entropies confirma 

el que ja es sabia sobre inferioritat calòrica d'aquesta transició. Aquestes dades es troben 

referenciades a l'apartat 10.2 de l'annex. 
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6.3 Experiments realitzats amb DTA 

A fi d'extreure les propietats calòriques del 1-Bromadamantà, s'han realitzat un seguit d'experiments 

al DTA d'una càpsula a diferents pressions: de 0 a 2,5 kbar en intervals d'aproximadament 250 bar. El 

software de l'ordinador en el procés ha anant guardant les dades de temps, de pressió, de 

temperatura i de diferencia de temperatures, en senyal de voltatge diferencial. Els cicles han constat 

d'una velocitat d'escalfament constant de 3K/min i d'un refredament a la temperatura ambient del 

laboratori amb l'ajuda d'un ventilador. Un cop finalitzat els cicles, aquestes dades s'han importat a un 

fitxer d'OriginPro 8 i se n'han separat les dades dels pics de la resta del cicle i s'han diferenciat els 

pics ocorreguts en els escalfaments dels ocorreguts en els refredaments: com mostren les figures 6.1 

i 6.2. Cal comentar també que abans i després dels assajos s'ha pesat la càpsula, buida i plena, per 

determinar la seva massa interior i la possible pèrdua d'aquesta durant el procés.  

 

Fig. 6.1. - Termograma dels escalfaments a diferents pressions. 

 

Fig. 6.2. - Termograma dels refredaments a diferents pressions. 
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A continuació, de cada pic, escalfament i refredament, tal i com s'ha descrit en el processament de 

dades, s'ha dibuixat una línea de base per obtenir els valors d'entalpia, entropia i de temperatura 

(inicial, final i de pic). Cal comentar que les rampes de temperatura, però, no són en realitat a pressió 

constant sinó que la pressió augmenta una mica en temperatura degut bàsicament a la dilatació 

tèrmica del líquid compressor que hi ha dins la cel·la. Paral·lelament, s’ha ajustat la temperatura en 

la que es produïa el pic en funció de la pressió, tant en l'escalfament com en el refredament de cada 

experiment.  

 

Fig. 6.3. - Gràfic de les entalpies en funció de la pressió. 

 

Fig. 6.4. - Gràfic de les entropies en funció de la pressió. 



Efectes barocalòrics en la transició plàstica del 1-Bromadamantà Pàg. 25 

 

Un cop finalitzats els càlculs, l'apartat 10.1.1 de l'annex, per tenir una primera visió global s'han 

representat gràficament les entropies (Z) i entalpies (Y) sense calibrar, tant dels escalfament com 

refredaments, en funció de les pressions per intentar discernir quina tendència presentaven els 

valors calculats. Com es pot observar en les figures 6.3 i 6.4, no es pot arribar a una conclusió 

plausible sobre la tendència dels punts; per tant, s'ha decidit fer novament més experiments a les 

pressions dels punts conflictius per assegurar la veracitat d'una possible recta d'ajust dels punts.  

 

Desafortunadament, els experiments realitzats han resultat ser més incongruents que els anteriors. 

Davant aquesta situació, s'ha establert una nova tanda d'assajos en una nova mostra de material. 

Tant aquests assajos com els duts a terme en una altre mostra, però, s'han descartat perquè en 

ambdós casos la mostra durant el procés perdia massa i no s'ha pogut comptabilitzar la pèrdua entre 

experiments. A més, aquest fet no permetria calibrar les dades ja que la calibratge assumeix una 

massa constant. La pèrdua de massa s'ha associat a la possible difusió del 1-Bromadamantà a través 

de l'estany de la càpsula.  

 

Tot i així, s'han realitzat tres tandes d'experiments amb tres noves mostres seguint una nova 

estratègia en el procediment per tal d'establir un factor corrector que revertís aquesta pèrdua de 

massa (apartat 10.1.2 de l'annex) i s'ha augmentat la rampa d'escalfament a 4K/min. En cada mostra 

s'ha efectuat una parella d'assajos, sent aquest primer a una pressió de referència determinada 

relativament baixa, 500 bar, i s'ha pesat la càpsula tant a l'inici com al final dels dos assajos. Pel que 

fa al factor corrector de la massa, aquest s'ha establert com la divisió de la massa final entre la massa 

inicial  
𝑚𝑓

𝑚 𝑖
 , per la segona mesura de la parella de valors i per la primera s'ha considerat que no hi 

havia pèrdua considerant que l'assaig es produïa a baixa pressió, 500 bar.  

 

A continuació, s'ha multiplicat l'entropia i entalpia dels experiments per aquest factor. Tot i havent 

solucionat el problema de la massa, no es pot comparar les parelles de dades ja que aquestes 

parteixen de punts inicials diferents, entropies i entalpies diferents. Per tant, s'ha considerat la 

primera parella d'experiments com a referència de les demés i, les altres han estat multiplicades per 

un altre factor resultant de la divisió del valor de referència partit pel valor obtingut després de la 

correcció de massa; així doncs, en realitat, s'han obtingut dos factors: un per les entalpies  
𝑌𝑟𝑒𝑓

𝑌 ′
  i un 

altre per les entropies  
𝑍𝑟𝑒𝑓

𝑍 ′
 . Com abans, s'ha multiplicat aquest factor per les entropies i entalpies 

respectives i s'ha obtingut el valor definitiu d'aquestes per tal de representar-ho i extreure'n unes 

conclusions. 



Efectes barocalòrics en la transició plàstica del 1-Bromadamantà Pàg. 26 

 

Finalment, s'ha vist com la tendència dels punts en els gràfics de entropies i entalpies és clara i 

comuna en els dos casos, en refredaments, però, de forma mes clara que en els escalfaments 

(apartat 10.1.3 de l'annex). Si es comparen les rectes d'ajust dels experiments inicials amb els 

corregits d'ara s'aprecia una similitud gairebé paral·lela entre aquestes, com es mostra en les figures 

6.5 i 6.6, pertanyents als refredaments . Amb això, es conclou que el possible ajust fet a l'inici, en la 

primera de totes les tandes d'experiments, es dóna per vàlid; de manera que aquestes dades que 

segueixen la tendència passaran a ser la base de l'anàlisi del treball. 

 

Fig. 6.5. - Gràfic de l'ajust de les entalpies noves i inicials dels refredaments.

 

Fig. 6.6. - Gràfic de l'ajust de les entropies noves i inicials dels refredaments. 



Efectes barocalòrics en la transició plàstica del 1-Bromadamantà Pàg. 27 

 

6.4 Tractament de dades del DTA 

Dels experiments realitzats amb el DTA s'han recollit un conjunt d'experiments amb les pressions 

nominals següents: 500, 1000, 1500, 2250 i 2500 bar en el cas dels escalfaments i, 500, 1000, 

1500,2000, 2250 i 2500 en el cas dels refredaments. En total, 5 dades d'escalfaments i 6 de 

refredaments, suficientment consistents per dur a terme l'estudi calorimètric (annex, apartat 10.1.5). 

En l'apartat anterior dels Experiments amb DTA s'ha comentat breument part del tractament de 

dades per obtenir la pressió, la temperatura (inicial, final i de pic) i l'entalpia i entropia dels pics. 

Aquest procés d'integració presenta varis passos a seguir que, com en cas del DSC, segueixen també 

el model de les equacions 4.1 i 4.2 del treball .  

6.4.1 Diagrama de fases T-p 

De les dades extretes en la integració amb el calato s'ha dibuixat el diagrama T-p, prenent com a 

temperatura les temperatures inicials, "onset", en funció de les pressions de tots els experiments 

realitzats. S'han pres aquestes temperatures en comptes de les de pic o les finals ja que les inicials 

depenen del ritme d'escalfament i, per tant, són idònies per descriure l'evolució dels assajos. Com es 

veu, la pèrdua de massa de les mostres no ha afectat als valors de temperatura inicials i això permet 

representar-lo, en la figura 6.7, amb una major densitat de punts, més precisió. 

 

 

 

Fig. 6.7. - Gràfic de fases de la temperatura en funció de la pressió. 
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6.4.2 Variacions d'entalpia i entropia 

El calibratge de les dades s'ha dut a terme tenint en compte dos aspectes importants: la sensibilitat 

de l'aparell del DTA i les dades processades del DSC. Per un costat, la sensibilitat Sens queda definida 

per una equació que depèn de pressió i temperatura, en què els seus factors venen ja donats perquè 

són propis del bloc calorimètric, en especial del líquid compressor (equació 6.1 i taula 6.1). Cal 

mencionar que l'equació es va determinar en un estudi previ realitzat pel grup investigador en el que 

s'ha dut a terme el treball. Per l'altre costat, com que les dades processades del DSC ja estan 

calibrades a pressió atmosfèrica, aquestes serveixen com a referència per al calibratge de les del 

DTA. Per tant, si es substitueixen els valors de pressió i temperatura inicial a l'equació de sensibilitat 

de tos els experiments d'estudi ens dóna un valor que juntament amb un factor de les dades del DSC, 

resulta el valor de calibratge. Aquest valor multiplicat per les entalpies i entropies fa la conversió 

desitjada a J/g i J/g K respectivament. A continuació, es mostra en les figures 6.8 i 6.9 les entalpies i 

entropies en funció de la pressió dels refredaments i escalfaments. 

 

𝑆𝑒𝑛𝑠 = 𝑚 + 𝑛 ∙ 𝑇 + (𝑚′ + 𝑛′ ∙ 𝑇) ∙ 𝑝 

 

𝒎 𝒏 𝒎′ 𝒏′ 

0.00504 1,60E-6 -2,98E-6 5,56E-9 

Taula 6.1.- Coeficients de la sensibilitat de l'aparell.  

 

 

Fig. 6.8. - Gràfic de les entalpies calibrades en funció de la pressió.  

(6.1) 
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Fig. 6.9. - Gràfic de les entropies calibrades en funció de la pressió. 

6.4.3 Variacions de volum 

Una relació directa dels efectes calòrics, com s'ha vist a l'inici del treball, és la dilatació representada 

pel factor  
𝜕𝑉

𝜕𝑇
 
𝑝

i l'equació (3.9) de Clausius-Clapeyron. D'aquesta mateixa equació se n'extreu la 

variació de volum a la transició, producte de la entropia calibrada i el pendent de la recta de la 

temperatura en funció de la pressió. Per tenir una visió més concreta de la dilatació, s'ha construït la 

gràfica amb els càlculs de la variació de volum, en cm3/g, en funció de la pressió, en bar. 

 

Fig. 6.10. - Gràfic de la variació de volum en funció de la pressió. 
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(6.2) 

6.4.4 Corbes d'entropia  

Per tal de caracteritzar els efectes calòrics associats a les transicions de fase de primer ordre de l'1-

Bromadamantà, transicions de fase ortoròmbica II a fase cúbica I, cal construir les corbes isobàriques 

d'entropia. La construcció d'aquestes es pot fer per intervals de temperatura, tenint en compte 

quatre contribucions diferents: la corba associada a la capacitat calorífica Cp, la associada a la fase II, 

la associada a la fase I i l'associada al DTA [2,7,8]. Aquestes es veuen representades per les fórmules 

de l'equació (6.2) [2,8] . A continuació, es comentaran cada una d'aquestes corbes. 

 

𝑆 𝑇,𝑝 =

 
 
 
 

 
 
  

𝐶𝑝

𝑇
𝑑𝑇

𝑇

𝑇0

𝑇 ≤ 𝑇1

𝑆 𝑇1 ,𝑝 +  
1

𝑇

𝑇

𝑇1

 𝐶𝑝 +
𝑑𝑄

𝑑𝑇
 𝑑𝑇 𝑇1 < 𝑇 ≤ 𝑇2

𝑆 𝑇2 ,𝑝 +  
𝐶𝑝

𝑇

𝑇

𝑇2

𝑑𝑇 𝑇2 < 𝑇
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

6.4.4.1 Contribució associada al DTA 

Un cop fetes les integracions amb el Calato, el programa proveeix la fracció transformada en funció 

de la temperatura a través de la transició, a partir de la qual es pot calcular l’evolució acumulativa de 

l’entropia degut a la transició. Aquestes corbes s'han multiplicat pels valors calibrats del DTA 

corresponents i s'han interpolat entre un interval fixat de temperatures. L' interval ha sigut escollit de 

forma que totes les temperatures dels experiments de l'estudi hi estiguessin incloses. Per a la 

interpolació s'ha escollit, també, el nombre de punts que es volien; el seu càlcul s'ha fet tenint en 

compte l'interval i la precisió que es volia. Degut a les temperatures dels experiments s'ha triat un 

interval de 295 a 425 K, una precisió de 0,01 K i com a resultat del càlcul 13001 punts.  Aquestes 

dades d'interpolació es faran servir també en la elaboració de les demés corbes. El resultat és la 

corba associada al DTA com la que es mostra en l'exemple representatiu de la figura 6.11 : 
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Fig. 6.11. - Gràfic de les corbes d'entropia associades al DTA del experiment a l'interval 1.01-1.03 kbar. 

6.4.4.2 Contribució de la Cp en la regió de transició 

Per aconseguir la corba associada a la Cp s'han dut a terme vàries modificacions sobre la corba de 

transició. Inicialment, però, s'han anotat les temperatures inicials i finals de la transició d'aquesta 

corba. Paral·lelament, s'han extret les dades de capacitat calorífica de ambdós fases, II i I, en funció 

de la temperatura  d'un article sobre l'1-Bromadamantà (punt 10.3 de l'annex) [5].Un cop passades 

al sistema internacional (SI), aquestes s'han interpolat les dues corbes corresponents a cada una de 

les fases (altre cop, punt 10.3 de l'annex). Aleshores, per cada experiment es busca la capacitat 

calorífica associada a les temperatures inicial i final anotades, essent  la temperatura inicial la que 

correspon a la capacitat calorífica de la fase II i la final la que correspon a capacitat calorífica de la 

fase I. Prenent la premissa de que la transició de II a I es un canvi de fases isoterm i regular, es 

construeixen i s'interpolen les corbes seguint l'equació (6.3) següent: 

 

𝐶 = 𝑥 ∙ 𝐶𝐼𝐼 + (1 − 𝑥) ∙ 𝐶𝐼  

 

Sent x els punts de la corba de transició, 𝐶𝐼𝐼  la capacitat calorífica de la fase II i 𝐶𝐼  la de la fase I. 

 

Finalment, s'integra la corba dividida per la temperatura per aconseguir la forma definitiva de la 

corba de variació d'entropia associada a la transició Cp. com mostra la figura 6.12 següent: 

(6.3) 
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Fig. 6.12. - Gràfic de les corbes d'entropia associades a la Cp (transició) del experiment a l'interval 1.01-1.03 kbar 

6.4.4.3 Contribució de la Cp associada a la fase II 

De les corbes interpolades de les capacitats calorífiques de la fase II, anomenades anteriorment, 

s'han fet varies modificacions. Primerament, s'han substituït els valors de capacitat que es trobaven 

per sobre de la temperatura inicial per valors nuls, zeros. Després, s'ha integrat la corba dividida per 

les temperatures per obtenir valors d'entropia i, finalment, s'ha interpolat la corba resultant. Aquest 

procediment s'ha dut a terme per a tots els experiments obtenint així unes rampes com mostra la 

figura 6.13. També, es pot observar que just quan comença la transició, aquest terme deixa de 

contribuir i per això es manté constant. 

 

Fig. 6.13. - Gràfic de les corbes d'entropia associades a la fase II del experiment a l'interval 1.01-1.03 kbar. 
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6.4.4.4 Contribució de la Cp associada a la fase I 

De les corbes interpolades de les capacitats calorífiques de la fase I anomenades anteriorment, s'han 

fet també varies modificacions. Primer, a diferència del procés de la corba associada a la fase II, s'han 

substituït els valors de capacitat que es trobaven per sota de la temperatura final per valors nuls, 

zeros. Segon, s'ha integrat la corba dividida per les temperatures per obtenir valors d'entropia i, per 

últim, s'ha interpolat la corba resultant. Aquest procediment s'ha dut a terme també per a tots els 

assajos obtenint així unes rampes representades el gràfic de la figura 6.14.  

 

Fig. 6.14. - Gràfic de les corbes d'entropia associades a la fase I del experiment a l'interval 1.01-1.03 kbar. 

6.4.4.5 Contribució de Maxwell 

Tot i que la suma de les quatre corbes anteriors dona la corba isobàrica d'entropia, cal afegir-hi una 

correcció: aquesta s'ha de desplaçar tenint en compte la contribució de la variació d'entropia de la 

equació de Maxwell respecte la corba de referència a 0 kbar. Davant la problemàtica de que hi ha 

dos valors d'entropia, el de la fase I i el de la fase II, es tria l'entropia procedent de la fase 

ortoròmbica perquè donarà una disposició més clara de les corbes, però es podria haver fet també 

amb la de l'altre fase. Dit això, la contribució no és més que la resta de la integral (6.4) a la corba 

isobàrica d'entropia. Degut a que les temperatures no son molt altes considerem la dilatació,  
𝜕𝑉

𝜕𝑇
 
𝑝

, 

un terme constant que es veurà multiplicat per la variació de pressió de cada experiment. 

 

∆𝑆 = −  
𝜕𝑉

𝜕𝑇
 
𝑝

 𝑑𝑝 (6.4) 
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On  
𝜕𝑉

𝜕𝑇
 
𝑝

s'entén com la pendent de la recta del volum en funció de la temperatura. Les dades pel 

càlcul d’aquest terme s’han extret d’experiments de difracció de raigs X realitzats amb anterioritat a 

aquest treball per la María del Barrio, professora del departament de Física de l'UPC. 

Com a resultat, les corbes definitives són les presentades en les figures 6.15 i 6.16, on també s'indica 

mitjançant una fletxa aquest desplaçament de les corbes. 

 

Fig. 6.15. - Gràfic de les corbes isobàriques d'entropia corregides dels escalfaments. 

 

 

Fig. 6.16. - Gràfic de les corbes isobàriques d'entropia corregides dels refredaments. 
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6.5 Efectes barocalòrics 

Com s'ha comentat en el punt 3.3 del treball, els efectes barocalòrics venen caracteritzats pels canvis 

d'entropia isoterms i els canvis de temperatura adiabàtics. Aquests es calculen a partir de les corbes 

corregides d'entropia de l'apartat anterior i establiran les bases per a la conclusió juntament amb els 

estudis de reversibilitat, els màxims de ΔS i T, la capacitat del refrigerant i la variació de volum. 

 

6.5.1 Canvis d'entropia isoterms 

Els canvis d'entropia isoterms corresponen a la distancia vertical que hi ha entre la corba d'entropia a 

pressió atmosfèrica, 0 bar, i les demés isòbares en un mateix tipus de procés: escalfament o 

refredament. Aquesta distància es troba representada de forma general al principi del treball, en la 

figura 3.3. Com a resultat s'aprecia un conjunt de isòbares en que el seu màxim en valor absolut va 

augmentant a mesura que passem d'una corba de menys pressió a una de més (figura 6.17 pels 

escalfaments i figura 6.18 pels refredaments). 

 

 

Fig. 6.17. - Gràfic dels canvis d'entropia isoterms dels escalfaments. 
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Fig. 6.18. - Gràfic dels canvis d'entropia isoterms dels refredaments. 

 

 

 

6.5.2 Canvis de temperatura adiabàtics 

Els canvis de temperatura adiabàtics corresponen a la distancia horitzontal que hi ha entre la corba 

d'entropia a pressió atmosfèrica, 0 bar, i les demés isòbares en un mateix tipus de procés: 

escalfament o refredament. Aquesta distància es troba representada de forma general també a l'inici 

del treball, en la figura 3.3. El resultat és un conjunt de isòbares que, com en els canvis d'entropia, el 

seu màxim en valor absolut va augmentant a mesura que passem d'una corba de menys pressió a 

una de més (figura 6.19 pels escalfaments i figura 6.20 pels refredaments). 
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Fig. 6.19. - Gràfic dels canvis de temperatura adiabàtics dels escalfaments. 

 

 

 

 

Fig. 6.20. - Gràfic dels canvis de temperatura adiabàtics dels refredaments. 
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6.5.3 Reversibilitat 

Per una banda, la reversibilitat en valors de variació d'entropia correspon a la distancia vertical que hi 

ha entre la corba d'entropia a pressió atmosfèrica, 0 bar, en l'escalfament i les demés isòbares en els 

refredaments [8]. Per altre banda, la reversibilitat en valors de variació de temperatura correspon a 

la distancia horitzontal que hi ha entre la mateixa corba d'entropia a 0 bar de l'escalfament i la resta 

de isòbares en els refredaments. Totes dues es veuen representades en els gràfics de les figures 6.21 

i 6.22. En elles s'aprecia una estructura similar als canvis d'entalpia isoterms i als canvis de 

temperatura adiabàtics respectivament. 

 

Fig. 6.21. - Gràfic de la reversibilitat en valors de variació d'entropia. 

 

Fig. 6.22. - Gràfic de la reversibilitat en valors de variació de temperatura. 
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6.5.4 Màxims de ΔS i ΔT 

Per un costat, de les mateixes corbes dels canvis d'entropia isoterms se'n determina el màxims en 

valor absolut 𝛥𝑆 𝑚à𝑥  i, per l'altre, els valors màxims de l'increment de temperatures 𝛥𝑇 𝑚à𝑥  que és la 

diferència en valor absolut de dues temperatures, T1 i T2, dit FWHM ("Full width at half maximum"). El 

valor T1 correspon al valor inicial de temperatura en que la entropia en canvi isotèrmic és igual a 

𝛥𝑆𝑚 à𝑥

2
 i, l'altre valor, T2 correspon al valor final de temperatura en que la entropia en canvi isotèrmic 

és també igual a 
𝛥𝑆𝑚 à𝑥

2
. Els valors màxims s'han representat en funció de la pressió: les figures 6.23 i 

6.24.  

 

Fig. 6.23. - Gràfic del canvi màxim d'entropia isoterm en funció de la pressió. 

 

Fig. 6.24. - Gràfic del canvi màxim adiabàtic de la temperatura en funció de la pressió. 
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6.5.5 Capacitat del refrigerant 

Per caracteritzar la capacitat refrigerant ("refrigerant capacity", RC) s'ha pres la variació d'entropia 

màxima i s'ha multiplicat per la variació màxima de temperatura, tots dos valors de l'apartat anterior. 

El valor resultant, en J/kg, s'ha representat en un gràfic, la figura 6.25, i mostra una forta 

dependència amb les pressions.  

 

Fig. 6.25. - Gràfic de la capacitat refrigerant en funció de la pressió. 

 

6.5.6 Comparativa 

Per acabar de quantificar els efectes barocalòrics, s'ha procedit a comparar els valors obtinguts amb les 

dades de dues classes de refrigerants: els de transició líquid-vapor, usats actualment, i els de transició 

sòlid-sòlid, com l'1-Bromadamantà. 

 

Refrigerant R-502 R-507a R-404a R-744 (CO2) 1-Bromadamantà 

Volum específic (m3/kg) 0,043 0,0543 0,0453 0,0142 0,000692 

RC (kJ/m3) 4683 5227 5052 22545 2889 - 34672 

RC (kJ/kg) 201,37 283,83 228,86 320,14 2-23 

Calor latent (kJ/kg) 128,1 136,2 140 119,7 34.49 
 

Taula 6.2.- Comparació de les propietats d'alguns dels refrigerants actuals (USDOE 2003). 
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Primerament, s'ha buscat les capacitats refrigerants d'alguns dels refrigerants usats en l'actualitat, com 

son el R-502, R-507a, R-404a i el R-744 (CO2) i s'han afegit juntament amb la del apartat anterior en la 

taula 6.2. Tot i que la capacitat en forma de kJ/kg del 1-Bromadamantà és més de deu vegades més 

petita que la resta, en unitats de volum, kJ/m3, en canvi, està dintre del rang de valors dels altres 

refrigerants, inclús pot arribar a ésser superior. Això es degut a que el volum específic del sòlid es 

substancialment inferior a la dels gasos. 

 

Compost 
Transició 

cristal·logràfica 
∆p 

(bar) 
Tt 
(K) 

∆St 
(Jkg-1K-1) 

Tt 
(K) 

Fe49Rh51 C(Pm3m) - C(Pm3m) 2500 310 12 8 

LaFe11.33Co0.47Si1.2 C(Fm-3c) - C(Fm-3c) 2000 250 11,4 6 

Mn3GaN C(Pm-3m) - C(Pm-3m) 1400 290 22 14 

Gd5Si2Ge2 M(P1121/a) - O(Pnma) 2000 260 21 18 

MnCoGe0.99In0.01 H(P63/mmc) - O(Pnma) 3000 310 55 38 

(MnNiSi)0.62(FeCoGe)0.38 H(P63/mmc) - O(Pnma) 2700 338 62 38 

Ni49.26Mn36.08In14.66 C(Fm3m) - T/M 2600 290 27 19 

Ni50Mn33In17 C(Fm3m) - T/M 2500 275 24 16 

Ni51Mn33In16 C(Fm3m) - T/M 2500 330 41 34 

Ni42.7Co8.87Mn31.67Ga14.98In2.01 C(Fm3m) - T/M 2500 400 21 21 

BaTiO3 C(Pm-3m) - T(P4mm) 1000 400 2,4 2 

BaTiO3 T(P4mm) - O(Bmm2) 1000 280 2,0 1 

PbTiO3 C(Pm-3m) - T(P4mm) 2600 770 27 41 

(NH4)2SO4 O(Pnam) - O (Pna21) 1000 220 130 17 

(NH4)2NbOF5 O(Cmc21)- M(C2)-M(Ia) 10000 260,22 155 39 

(NH4)2MoO2F4 O(Cmcm) - O(Pnma) 9000 270 83 21 

(NH4)2WO2F4 O(Cmcm) - Tric(P-1) 5000 201 61 14 

(NH4)2SnF6 Trig(P-3m1) - Tric(P-1) 1000 110 61 11 

Rb2KTiOF5 C(Fm-3m) - T(I4/m) 6000 215 69 22 

C10H15Br O(Pnmc) - C(Fm3m) 2579 405,3 230 62 

 

Taula 6.3.- Comparació de les propietats d'alguns dels refrigerants de transició sòlid - sòlid. 
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Seguidament, s'han posat en comú en la taula 6.3 els efectes barocalòrics de materials que, com 

l'estudiat en el treball, pertanyen a la nova tecnologia de refrigerants. El derivat de l'adamantà, C10H15Br, 

presenta canvis d'entropia isoterm i el de temperatura adiabàtic superiors a la resta pels valors de 

pressió que presenten. Tot i així també presenta  una temperatura de transició considerablement alta, 

405,3 K. 

6.6 Error associat a les mesures 

En aquestes mesures és difícil calcular un error estricte, ja que hi ha fonts d'error diverses com poden 

ser de mesura (els diferents valors com el "sampling rate", la pressió, la temperatura, el voltatge), de 

calibratge, de càlcul (integracions), etc., essent aquestes dues últimes les més significatives. Malgrat 

la gran quantitat de fonts d'error, degut a la poca dispersió de les dades és raonable pensar que en 

general estem al voltant d'un 10% d'error, en alguns casos superior.  

 

Més que buscar valors molt precisos dels resultats, es pretén l'estimació dels valors amb 2 xifres 

significatives, de manera que un 10-15% d'error és perfectament assumible. Per tant, per 

simplificació i claredat, s'ha decidit no incloure barres d'error en les figures. 

A continuació, es presenten en la taula 6.4 les dades obtingudes de l'anàlisi en forma d'interval 

contemplant un error del 10%: 

 

Compost 
∆p 

(kbar) 
Tt 
(K) 

∆St (irrev.) 
(Jkg-1K-1) 

Tt(irrev.) 
(K) 

∆St (rev.) 
(Jkg-1K-1) 

Tt(rev.) 
(K) 

RC 
(kJkg-1) 

C10H15Br 
2,58 405,3 ± 4,053 230 ± 23 62,0 ± 6,2 220 ± 22 56,0 ± 5,6 23,0 ± 2,3 

1,03 352,5 ± 3,525 150 ± 15 34,0 ± 3,4 135 ± 13,5 19,0 ± 1,9 6,00 ± 0,6 

 

Taula 6.4.- Intervals d'error dels valors obtinguts en l'anàlisi. 
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7 Viabilitat  
En el transcurs del treball s’han analitzat els efectes calòrics en el canvi de fase de l’1-bromadamantà 

amb l'objectiu de determinar si són candidats prometedors per substituir els actuals refrigerants en 

els cicles de refrigeració. Tot aquest estudi sobre les possibilitats de desenvolupar una nova 

tecnologia, com és la refrigeració en estat sòlid, suposaria una via alternativa  més sostenible 

mediambientalment i potser també econòmicament. 

 

Per poder afirmar-ho, però, cal donar arguments de pes, comparar els avantatges i inconvenients de 

l'impacte tant mediambiental com social i econòmic d'aquestes dues tecnologies. 

7.1 Viabilitat mediambiental  

Per a realitzar la comparativa mediambiental s'ha buscat informació sobre els refrigerants actuals i 

els seus antecedents. En els primers cicles de refrigeració, s’utilitzaven com a refrigerants que 

contenien clor, carbó i fluor (CFC), com per exemple el R-12, fins que es va detectar la seva nocivitat 

en la capa d’ozó i en  1987 al firmar-se el Protocol de Montreal  es va deixar d'usar [9]. Més 

endavant, es van introduir nous gasos que no afecten a la capa d’ozó anomenats hidrofluorocarbonis 

(HFC) com ara el R-410a. Malauradament, està provat  que aquests materials contribueixen a 

l’escalfament global de planeta de forma molt significativa: tenen un efecte 2000 vegades superior al 

CO2.  

 

De fet, actualment, en el sector automobilístic davant la directiva MAC introduïda per la UE, es 

preveu pròxima la completa eliminació d'aquest refrigerant en els sistemes de refrigeració dels 

automòbils. Aquesta conscienciació cada cop més gran sobre l'efecte hivernacle urgeix la necessitat 

d'alternatives. A més, en tractar-se de fluids i com s'ha comentat en la introducció, la probabilitat de 

fuites i emissions accidentals és molt més elevada i potencialment problemàtica que en el cas dels 

sòlids.  

 

Aquest cúmul de desavantatges ambientals contrasta amb l'impacte que suposaria l'ús de la nova 

tecnologia que es proposa en aquest treball. Pel que fa als avantatges, un sistema de refrigeració que 

utilitzés un refrigerant en estat sòlid no tindria problemes de fuites, emissions, ni gestió de residus. 

L'1-Bromadamantà és suposa nociu en la seva ingesta o inhalació però només irritaria; pel seu àmbit 

de treball no suposa cap risc potencial ni cap al ser humà ni cap al medi ambient.  
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Per l’altra banda, els principal inconvenients d’aquesta nova tecnologia seria la manera de dur a 

terme un bon intercanvi de calor entre el sòlid i el fluid de treball.  Aquest tema, però, està encara 

per estudiar i no s'aprofundirà en el tema ja que no és l'objectiu principal d'aquest treball. Tot i que 

es té una idea sobre la possible solució: el disseny d’una cambra estanca amb comportes a l'entrada i 

a la sortida amb regulació de cabal on el sòlid es sotmetria a l’escalfament  o refredament  i, un cop 

fet, obrir-les per a que el fluid circuli. Aquest fluid preferentment seria aigua i actuaria com a 

intermediari de la transmissió del calor. 

7.2 Viabilitat social  

En l'actualitat se'ns fa difícil concebre una societat sense sistemes de refrigeració. Camps i indústries 

tan importants com ara la medicina, l’alimentació i la automoció en depenen en gran mesura. Per 

tant, l'aparició d'aquesta nova tecnologia suposaria una millora en aquests sectors. A més, la seva 

inclusió a la industria aportaria noves vies de negoci, nous llocs de treball i una imatge positiva de les 

empreses davant la creixent conscienciació mediambiental ja comentada. Possiblement, també, 

podria ocasionar un benefici sobre la comunitat científica ja que l'èxit de la tecnologia animaria als 

inversors a donar més ajuts econòmiques a altres projectes científics. 

7.3 Impacte econòmic  

En aquest treball no es pot parlar de la viabilitat econòmica, sinó d'impacte econòmic, ja que no es 

centra en el disseny dels dispositius per a sostenir aquesta nova tecnologia. Per tant, només s'ha 

presentat els costos de la realització del projecte. Cal remarcar que l’equip utilitzat és propietat del 

departament de Física de l’ETSEIB. A més, el calorímetre del DTA s'ha utilitzat des de fa més de 20 

anys; tenint en compte la gran quantitat de experiments i publicacions a revistes realitzats en aquest 

període, ja es dona aquest per amortitzat i la inversió recuperada. En el DSC, al tenir també uns 20 

anys, s'ha aplicat el mateix raonament. 

 

Per fer els càlculs d’amortització s’han fet un seguit d’hipòtesis i aproximacions. D'una banda, s’ha 

suposat que els aparells aguantaran uns 10 anys més, amb una vida útil total d’uns 30 anys. D'altra 

banda, es considera que els dispositius s’utilitzen 10 hores setmanals de promig i s’han restat 6 

setmanes de vacances a l’any: 13800 hores en total. Per últim, s'ha estimat el nombre d'hores d'ús 

dels equips: del DSC s'han realitzat només dos experiments d'una duració de dos hores cada un; en 

canvi, del DTA s'han realitzat un total de 31 experiments de la mateixa durada, dels quals 25 estan 
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comptabilitzats en el treball i 6 no ho estan ja que es van desestimar al no haver anotat la seva 

pèrdua de massa. 

 

A continuació, per quantificar els costos i donar xifres, es presenten els elements per separat del 

DTA, especificant el seu preu d’adquisició. 

 

Equip de pressió 

Element Unitats Preu/unitat (€/unitat) Cost (€) 

Bomba 1 4796,22 4796,22 

Vàlvules regulables 5 508,79 2543,97 

Unions en creu 3 188,76 566,28 

Fluid: silicona 1 84 84 

Sensor d’alta pressió 1 1801,80 1801,80 

Pistó de Bridgman   797,76 

 1.Anell eslàstic 25 4,55 113,90 

 2. Arandela rígida 2 1,72 3,44 

 3. Rosca 2 2,15 4,30 

 4.Capil·lar 2 149,30 298,6 

 5.Unions en creu 2 188,76 377,52 

    10590,03 

Taula 7.1.- Costos dels elements de l'equip de pressió. 

 

Equip tèrmic 

Element Unitats Preu/unitat (€/unitat) Cost(€) 

Controlador 1 2917,2 2917,2 

Sonda Pt-100 1 53,20 53,20 

Termoparells 3 61,32 183,96 

Multímetre 1 1784,64 1784,64 

Termo  pel gel 1 7  7 

   4946 

Taula 7.2.- Costos dels elements de l'equip tèrmic. 
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Unitat Central 

Element Unitats Preu/unitat (€/unitat) Cost(€) 

Bloc Calorimètric 1 205,06 205,06 

 Mecanitzat del bloc 1 36,90 36,90 

Cel·la    251,20 

 1.Cilindre Flexible 6 5,58 33,46 

 2. Funda del termoparell 6 9,70 58,2 

 3. Unió del termoparell 6 7,29 43,76 

 4. Cap cònic 6 10,30 61,78 

 5. Tap del cap 6 9 54 

    493,16 

Taula 7.3.- Costos de la unitat central. 

 

 

 

 

 

 

Taula 7.4.- Costos totals del DTA. 

Es busca, també, els costos totals del DSC. Amb la informació obtinguda d'Internet sobre aquests 

aparells, s'estima el preu en uns 30.000 euros [10]. 

Quan dividim el preu total del DTA i DSSC entre aquestes hores obtenim l’amortització d’una hora 

d’ús de la maquinària. Per últim, per veure les despeses del treball es multiplica cada aparell per les 

seves hores totals d’ús. 

 

Costos (€) Amortització (€/h) Utilització (h) Cost projecte (€) 

16029,19 1,16 61 70,85 

30000 2,17 4 8,7 

   79,55 

Taula 7.5.- Amortització i cost del projecte. 

 COSTOS TOTALS (€) 

EQUIP DE PRESSSIÓ 10590,03 

EQUIP TÈRMIC 4946 

UNITAT CENTRAL 493,16 

 16029,19 
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S'ha gastat en total en el projecte 79,55 €, preu raonable per un projecte d'aquestes característiques. 

No s'han tingut en compte però les despeses d'eines com alicates i demés perquè en aquest estudi 

no suposarien un increment significatiu en el total. 



Efectes barocalòrics en la transició plàstica del 1-Bromadamantà Pàg. 48 

 

8 Conclusions 
Per mitjà de les dades, tant les pròpies del compost extretes de la bibliografia com les obtingudes 

dels experiments, així com les del seu posterior anàlisis, es pot afirmar que l' 1-Bromadamantà és un 

material respectuós amb el medi ambient i un bon candidat de la nova tecnologia presentada sobre 

les transicions de fase sòlida.  

 

En primer lloc, cal tornar a comentar que no s'ha estudiat el cas de la transició de fase III a II. Tot i 

que s'ha calculat els valor d'entropia i entalpia d'aquesta transició no s'ha fet al DTA i no hi ha hagut 

cap tipus d'anàlisi ja que el treball s'ha centrat en l'altre transició, de II a I, del compost que és la més 

energètica i, per tant, la més favorable a actuar com a refrigerant. També, els experiments usats en 

l'estudi, encara que fossin pocs, han sigut suficients per aconseguir resultats consistents dels efectes 

calòrics, tal i com es preveia. Cal comentar que tot i que l'error d'aquests resultats obtinguts s'estima 

en un 10-15%, aquest és assumible ja que les dades presenten una dispersió petita i el treball en gran 

mesura pretén donar una estimació amb dues xifres significatives en comptes de buscar valors 

exactes.  

 

En segon lloc, les variacions d'entropia isoterma i temperatura adiabàtica així com de capacitat 

calorífica presenten valors més que positius en relació a refrigerants sòlids del mateix tipus de 

tecnologia, sobretot a pressió i temperatura altes, que és quan adquireixen números més elevats. En 

quant a la comparativa amb els refrigerants actuals, però, es ben diferent. Per una banda, la 

capacitat calorífica en unitats de massa (kJ/kg) dona valors significativament inferiors respecte als 

refrigerants gasosos. Per altre banda, en canvi, els valors de capacitat en unitats de volum (kJ/m3) 

estan en concordança, inclús per sobre, amb els gasos.  

 

En tercer lloc, existeix una necessitat real de reducció de gasos contaminants a la atmosfera i, tenint 

en compte el gran ús que se'n fa dels cicles de refrigeració en la societat, la introducció d'aquesta 

nova tecnologia és una solució viable. Per un costat, el treball ha suposat un impacte econòmic 

reduït i assumible per un projecte d'aquestes característiques. Per l'altre costat, encara queda 

aportar una part estructural de com incorporar les transicions en estat sòlid en els cicles de 

refrigeració, la viabilitat tècnica, i construir-ne un prototip. La solució comentada sobre la utilització 

d'aigua com a medi intermediari de la transmissió del calor podria ser una potencial via d'estudi. 
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En resum, tant els efectes barocalòrics estudiats com les altres vies d'estudi existents, els efectes 

magnetocalòrics, electrocalòrics i elastocalòrics, poden ser el futur de la refrigeració i cal investigar 

sobre la seva viabilitat tècnica per acabar de fer factible la seva incorporació al dia a dia de les 

persones. 
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10  Annex 

10.1  Resultats amb el DTA 

10.1.1  Experiments inicials 

 

 

Experiment 

p real Y Z Ti Tf Tpic 

(kbar) (mV·s) (mV·s/K) (K) 

E
S

C
A

L
F

A
M

E
N

T
S

 

1_P0H 0,002 4,13 0,0130 314,2 321,1 316,3 

1_P250H 0,23 0,400 0,00126 320,7 325,3 344,1 

1_P500H 0,52 3,20 0,00951 333,9 338,9 335,7 

1_P750H 0,74 0,883 0,00259 339,2 344,1 341,0 

1_P1000H 1,03 2,85 0,00802 352,5 358,6 354,5 

1_P1250H 1,30 1,24 0,00341 359,9 365,3 394,0 

1_P1500H 1,56 2,59 0,00694 371,2 376,5 372,6 

1_P1750H 1,79 1,83 0,00482 375,0 382,7 379,4 

1_P2000H 2,07 3,22 0,00825 386,3 393,7 390,3 

1_P2250H 2,36 2,13 0,00533 395,7 402,1 399,1 

1_P2500H 2,58 1,98 0,00486 405,3 410,7 407,6 

R
E

F
R

E
D

A
M

A
N

T
S

 

1_P0C 0,00032 4,59 0,0149 308,3 306,8 307,5 

1_P250C 0,31 2,01 0,00649 310,7 309,7 310,6 

1_P500C 0,50 3,83 0,0119 322,6 321,0 322,5 

1_P750C 0,73 1,81 0,00550 329,6 326,8 329,0 

1_P1000C 1,01 3,54 0,0105 337,8 335,6 337,7 

1_P1250C 1,28 2,14 0,00617 347,6 343,5 347,0 

1_P1500C 1,54 3,06 0,00856 358,3 354,9 358,0 

1_P1750C 1,78 2,34 0,00646 363,9 358,8 370,4 

1_P2000C 2,06 2,87 0,00771 374,4 369,8 374,2 

1_P2250C 2,34 2,40 0,00634 381,6 375,8 364,1 

1_P2500C 2,55 2,32 0,00599 389,6 384.2 389,3 

 

Taula 10.1. - Resultats de les integracions dels experiments inicials. 
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10.1.2  Experiments amb pèrdua de massa 

 

Experiment 

p real Y Z Ti Tf Tpic 

(kbar) (mV·s) (mV·s/K) (K) 

E
S

C
A

L
F

A
M

E
N

T
S

 

4_P500H 0,50 1,76 0,00523 333,8 340,8 335,9 

4_P2000H 2,05 1,59 0,00410 377,8 395,3 391,9 

4_P500bH 0,51 0,592 0,00177 332,2 336,7 344,1 

4_P750H 0,76 0,300 9,60E-4 342,1 346,4 343,6 

5_P500cH 0,52 2,60 0,00768 334,9 343,6 336,4 

5_P1000H 1,03 1,26 0,00352 353,8 361,8 356,2 

5_P500dH 0,51 0,953 0,00283 333,7 341,5 351,2 

5_P1500H 1,56 0,854 0,00227 371,8 379,8 374,1 

5_P500eH 0,52 0,901 0,00266 334,6 342,4 353,9 

5_P2500H 2,56 0,573 0,0014 407,4 414,0 409,1 

6_P500fH 0,50 1,78 0,00528 332,9 340,7 334,7 

6_P1250H 1,28 0,988 0,00271 361,6 368,9 363,4 

6_P500gH 0,53 0,937 0,00278 334,1 341,0 335,1 

6_P1750H 1,84 0,991 0,00258 380,3 388,1 381,8 

R
E

F
R

E
D

A
M

A
N

T
S

 

4_P500C 0,49 2,62 0,00817 321,1 319,1 320,9 

4_P2000C 2,05 1,78 0,00476 377,4 370,0 379,4 

4_P500bC 0,50 1,06 0,00330 323,1 321,0 322,4 

4_P750C 0,75 0,981 0,00296 332,0 329,3 344,0 

5_P500cC 0,51 3,31 0,0102 325,2 322,1 324,8 

5_P1000C 1,01 3,25 0,00966 337,3 334,2 337,1 

5_P500dC 0,49 1,56 0,00493 317,9 316,9 317,9 

5_P1500C 1,54 1,31 0,00365 359,0 355,8 373,8 

5_P500eC 0,50 1,43 0,00450 318,5 317,2 318,3 

5_P2500C 2,55 0,947 0,00243 390,9 386,8 369,3 

6_P500fC 0,49 2,58 0,00799 323,9 321,1 323,8 

6_P1250C 1,27 1,67 0,00478 351,4 347,6 369,1 

6_P500gC 0,52 1,86 0,00575 324,1 322,1 323,8 

6_P1750C 1,82 1,27 0,00346 369,0 362,5 383,8 

 

Taula 10.2.- Resultats de les integracions dels experiments amb pèrdua de massa. 
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10.1.3  Ajust de Y i Z dels escalfaments 

 

 

Figura 10.1.- Gràfic de l'ajust de les entalpies noves i inicials dels escalfaments. 

 

 

Figura 10.2.- Gràfic de l'ajust de les entropies noves i inicials dels escalfaments. 
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10.1.4  Línies de base escalfaments/refredaments 

 

 

 

 

Figura 10.3.- Línies de base dels escalfaments dels assajos amb pèrdua de massa.  
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Figura 10.4.- Línies de base dels refredaments dels assajos amb pèrdua de massa. 
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10.1.5  Experiments seleccionats 

 

 

 

 

Experiment 

p real Y Z Ti Tf Tpic 

(kbar) (mV·s) (mV·s/K) (K) 

E
S

C
A

L
F

A
M

E
N

T
S

 1_P500H 0,52 3,20 0,00951 333,9 338,9 335,7 

1_P1000H 1,03 2,85 0,00802 352,5 358,6 354,5 

1_P1500H 1,56 2,60 0,00694 371,2 376,5 372,6 

1_P2250H 2,36 2,13 0,00533 395,7 402,1 399,1 

1_P2500H 2,58 1,98 0,00486 405,3 410,7 407,6 

R
E

F
R

E
D

A
M

A
N

T
S

 

1_P500C 0,50 3,83 0,0119 322,6 321,0 322,5 

1_P1000C 1,01 3,54 0,0105 337,8 335,6 337,7 

1_P1500C 1,54 3,06 0,00856 358,3 354,9 358,0 

1_P1750C 1,78 2,34 0,00646 363,9 358,8 370,4 

1_P2000C 2,06 2,87 0,00771 374,4 369,8 374,2 

1_P2250C 2,34 2,41 0,00634 381,6 375,8 364,1 

1_P2500C 2,55 2,32 0,00599 389,6 384,2 389,3 

 

Taula 10.3.- Resultats de les integracions dels experiments seleccionats per l'estudi. 
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10.2  Resultats amb el DSC 

 

 

 

 

 

 

Experiment 

rampa ΔH ΔS 

(K/min) (J) (J/g) (mJ/K) (J/g·K) 

E
S

C
A

L
F

A
M

E
N

T
S

 

1 5 0,318 32,4 1,02 0,104 

1 5 0,0534 5,49 0,169 0,0172 

2 5 0,315 32,1 1,03 0,105 

2 5 0,0583 5,93 0,207 0,0210 

R
E

F
R

E
D

A
M

A
N

T
S

 

1 5 0,303 30,8 0,999 0,102 

1 5 0,0530 5,40 0,190 0,0193 

2 5 0,306 31,1 1,02 0,104 

2 5 0,0532 5,41 0,190 0,0193 

 

Taula 10.4.- Resultats de les integracions d'ambdós pics dels dos assajos amb DSC. 
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10.3  Capacitats calorífiques de les fases  

 

 

 

 

 

 

T Cp/R Cp 

K -- J/kg·K 

F
A

S
E

 I
I,

 

O
R

T
O

R
R

O
M

B
IC

A
 282,2 24,69 954,2 

290,0 25,32 978,6 

298,2 25,91 1001 

300,0 26,04 1006 

309,9 26,69 1032 

F
A

S
E

 I
, 

C
U

B
IC

A
 

309,9 29,63 1145 

310,0 29,64 1146 

320,0 30,97 1197 

330,0 33,64 1300 

340,0 35,72 1381 

350,0 36,34 1404 

360,0 36,71 1419 

370,0 36,77 1421 

380,0 36,79 1422 

390,0 36,81 1423 

391,8 36,82 1423 

 

Taula 10.5.- Capacitats calorífiques del 1-Bromadamantà en funció de la fase i la temperatura [6] . 
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Figura 10.5.- Corbes de la capacitat calorífica de la fase I i II [6] . 


