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Resum
Donada la importància dels refrigerants en la indústria és
essencial a l’hora de la utilització dels mateixos en
qualsevol sistema o equipament, el poder disposar de
mètodes de predicció del seu comportament en qualsevol
estat que es trobi. Obtenint una predicció més acurada,
aquesta aporta seleccionar el fluid de la forma més precisa
per a la seva utilització.
En els anys 1995 i 1999 Giorgio Soave va publicar
respectivament dues equacions d’estat, modificacions de
l’equació d’estat de Benedict-Webb-Rubin (BWR, 1940)
que són aplicables a hidrocarburs, fraccions de petroli i
substàncies lleugeres (N2, O2, H2O, CO, CO2, etc.). En
aquest TFG es tracta d’estudiar l’aplicabilitat de la versió
de l’equació d’estat Soave-BWR de l’any 1999 per a
determinar propietats termodinàmiques de fluids
refrigerants purs (23 refrigerants purs).
Per a l’estudi de l’aplicabilitat de l’equació d’estat SoaveBWR (1999) a refrigerants purs s´ha elaborat un full de
càlcul MS-Excel per a cercar la pressió de saturació, el
volum de vapor saturat, el volum de líquid saturat,
l’entalpia de vaporització i l’entropia de vaporització en
base al càlculs fets amb l’equació d’estat. S’han comparat
els resultats de les propietats termodinàmiques predites per
cada refrigerant (emprant l’equació d’estat Soave-BWR,
1999) respecte als valors experimentals donats en el web
del NIST i en la base de dades REFPROP 9.1 i s’han
presentat els resultats en forma de taules i gràfics. A la
vegada, per l’equació d’estat de Soave-BWR (1999), també
s’ha fet un full de càlcul MS-Excel per a cercar la densitat i
el volum específic (i el factor de compressibilitat) d'un fluid
refrigerant pur en fase líquida, fase vapor, fase gas i fluid
supercrític. S’han comparat els resultats de les prediccions
de l’equació d’estat respecte als valors experimentals
donats en el web del NIST i en la base de dades REFPROP
9.1 i s’han presentat els resultats en forma de taules.
Posteriorment, s’ha realitzat l’optimització de cadascun dels
paràmetres de l’equació estudiada (Soave-BWR, 1999) per
cadascun dels fluids seleccionats. Per a dur a terme aquest
objectiu s’ha desenvolupat un full de càlcul MS-Excel.

A continuació, s’ha realitzat l’estudi del comportament de
l’equació d’estat cúbica Peng-Robinson (1976) i
l’optimització de la mateixa en quan el seu paràmetre “F o
” per als fluids refrigerants purs seleccionats. A partir de
la determinació de les propietats de saturació (pressió de
saturació, volum específic del líquid i vapor saturat,
entalpia de vaporització i entropia de saturació) així com
també la cerca de la densitat i el volum específic (i el factor
de compressibilitat) d'un fluid refrigerant pur en fase
líquida, fase vapor, fase gas i fluid supercrític. amb
l’equació de Peng-Robinson (1976), emprant un full de
càlcul MS-Excel desenvolupat anteriorment en un PFC
realizat en el departament de Mecànica de Fluids [1].
Per últim s’ha realitzat la comparativa del comportament,
en els 23 refrigerants purs seleccionats, de les equacions
d’estat originals estudiades (Peng-Robinson, 1976 i SoaveBWR, 1999), amb les seves versions optimitzades.
Finalment es mostren les conclusions extretes a partir de la
realització de l’estudi.
Paraules clau: fluid refrigerant pur, equació d’estat tipus
Virial, equació d’estat de Soave-Benedict-Webb-Rubin
(1999), equació d’estat Peng-Robinson (1976), propietats
de saturació.

1. Introducció
La refrigeració avui en dia en la indústria està molt present,
ja que és un dels processos més utilitzats en aquesta.
Actualment, i en molts sectors de la producció industrial és
imprescindible per a la seva operativitat. Hi ha indústries en
les quals el fred industrial és tan important que prop del
70% del total de l’espai disponible de les instal·lacions està
destinat pels equips i sistemes de refrigeració. Inclús
algunes empreses utilitzen el 100% per aquesta tasca. Com
a conseqüència la indústria que depèn de processos de
refrigeració és molt present en l’actualitat, i la perspectiva
és que augmenti en el futur [2].
A causa de la necessitat de predir el comportament dels
fluids, sorgeixen diferents equacions d’estat per a predir les

propietats termodinàmiques de les substàncies (en estat
gasós, vapor o líquid), entre les quals en aquest projecte
estudiarà l’equació d’estat Soave-BWR (1999) [3].
Per tal de dur a terme l’estudi del projecte ens ajudarem
d’un software, concretament el MS-Excel. Aquest software
ens permetrà programar una sèrie de fulls de càlcul,
automatitzant
la
predicció
de
les
propietats
termodinàmiques de les substàncies pures estudiades. S’ha
partit d’un full de càlcul MS-Excel anomenat SBWR-EOS
(escrit en llenguatge VBA) fet per l’enginyer Dr. Manuel
Cerpa i el programa en Matlab per a resoldre l'equació
Soave-BWR_1999 fet pel mateix autor. Emprant el
programari d’en Manuel Cerpa com a base, s’ha realitzat un
full de càlcul MS-Excel per a realitzar la predicció de les
propietats de saturació per a cadascun dels refrigerants purs
estudiats. També s’ha realitzat un full de càlcul MS-Excel
per a cercar el volum específic (i el factor de
compressibilitat) d’un fluid refrigerant pur en les fases
líquida, vapor, gas i fluid supercrític

3. Fluids refrigerants purs estudiats i els seus
paràmetres caracteritzadors
S’han seleccionat 23 refrigerants purs per l’estudi de les
equacions d’estat (Peng-Robinson, 1976 i Soave-BWR,
1999). Els 23 refrigerants purs escollits per l’estudi en
aquest TFG s’han seleccionat amb l’objectiu de representar
diferents
famílies
de
refrigerants
com
els
hidrofluorocarbons (HFC), hidro fluoro olefines (HFO),
perfluorocarbons (PFC), refrigerants naturals, hidrocarburs
(HC) i hidrofluorèter (HFE). No s’han seleccionat
refrigerants de les famílies dels clorofluorcarbons (CFC) i
hidroclorofluorcarbons (HCFC), ja que els refrigerants
d’aquestes dues famílies ja no s’utilitzen en equips de
refrigeració donat que són perjudicials per al medi ambient
(contribueixen a la destrucció de la capa d’ozó). Els
paràmetres caracteritzadors dels fluids són els següents
(veure Taula 1):

2. Objectius del treball
L’objectiu principal del treball és l’estudi de l’equació
d’estat Soave-BWR (1999) per a determinar propietats de
saturació (pressió de saturació, densitat i volum específic
del líquid i vapor saturat, l’entalpia de vaporització i
l’entropia de vaporització) de refrigerants purs i a la vegada
la determinació de la densitat i el volum específic de les
fases líquida, vapor, gas i fluid supercrític d’aquests
refrigerants.
A la vegada, també ens hem marcat com objectiu principal,
l’elaboració de fulls de càlcul MS-Excel per a poder
realitzar les tasques esmentades anteriorment.
Cercar les dades experimentals de les propietats
termodinàmiques de saturació (pressió de saturació,
densitat i volum específic de líquid saturat i vapor saturat,
entalpia de vaporització, entropia de vaporització) i dades
de la densitat i volum específic de la fase líquida, vapor,
gas i fluid supercrític, s’ha dut a terme en la web del NIST
(https://webbook.nist.gov/chemistry/) i en la base de dades
REFPROP 9.1 del NIST.
S’ha realitzat l’estudi del comportament de l’equació
d’estat cúbica Peng-Robinson (1976) i l’optimització de la
mateixa en quan al paràmetre “F o ” per als fluids
refrigerants purs seleccionats. La determinació de les
propietats de saturació (pressió de saturació, densitat i
volum específic del líquid i vapor saturat, entalpia de
vaporització i entropia de saturació), amb l’equació de
Peng-Robinson (1976), s’ha dut a terme emprant un full de
càlcul MS-Excel desenvolupat anteriorment en un PFC fet
en el departament de Mecànica de Fluids [1].També s’ha
utilitzat el full MS-Excel de la predicció del volum
específic en les diferents fases amb aquesta equació d’estat.
Finalment s’ha realitzat la comparativa del comportament,
en els 23 refrigerants purs seleccionats, de les equacions
estudiades (Peng-Robinson, 1976 i Soave-BWR, 1999) i les
seves versions optimitzades.

Taula 1.- Taula descriptiva amb els 23 fluids seleccionats per a
estudiar al TFG i els seus paràmetres caracteritzadors
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 : Z  Pc  vc
c
R  Tc
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.

4. Equacions d’estat estudiades
Equació d’estat cúbica Peng-Robinson (1976)
L’equació d’estat cúbica Peng-Robinson equació.[7] és la
successora de les equacions de Redlich-Kwong (1949) [4] i
Soave- Redlich-Kwong (1972) [5], pioneres en modificar el
terme atractiu per tal de millorar la predicció del
comportament d’aquestes. Així l’equació de RK defineix el
terme atractiu ajudant-se d’una funció α(T) per tal de
millorar el comportament de l’equació de Van der Waals,
mentre que l’equació cúbica d’estat SRK va un pas més
enllà i la mateixa funció depèn alhora del factor acèntric

α(T,ω) millorant així la predicció de l’equació anterior,
permetent fer una encertada predicció de la pressió de
saturació de les substàncies pures (sobretot les substàncies
no-polars i dèbilment polars).
Equació d’estat cúbica de Peng-Robinson (1976) és:
P=

RT
a(T)
v-b v v+b +b(v-b)

[1]

Si per a una determinada substància es coneix la pressió (P)
i la temperatura (T), i es vol saber el volum específic (v), es
pot escriure la mateixa Equació [1] en forma de polinomi
on realment s’observa que es tracta d’una equació de tercer
grau o equació cúbica en v:
v 3-

RT
a(T) RT
a T b RT 2 3
-b v 2 +
-2
b-3b2 vb -b =0 [2]
P
P
P
P
P

on:
P: Pressió absoluta de la substància (bars)
v: Volum específic de la substància (m3/kmol)
T : Temperatura absoluta de la substància (K)
b: Constant “b” de l’equació d’estat (m3/kmol). Està
relacionada amb volum ocupat per les molècules de la
substància. És funció de Tc i Pc i R
a(T): Constant “a” de l’equació d’estat [ bar(m3/kmol)2 ].
Està relacionada amb l’atracció de les molècules. És una
funció de Tc, Pc, Tr = T/Tc , R i ω (factor acèntric)

l’Eq. [8] per a resultar l’Eq. [9]. Segons Soave la influència
d’aquest terme en el comportament global de l’equació
d’estat es gairebé negligible. Un menor nombre de termes
en l’equació podria produir una menor precisió, però al
mateix temps un nombre menor de restriccions addicionals.
Equació d’estat Soave-BWR (1995):
Z=

P
=1+Bρ+Cρ2 +Dρ4 +Eρ2 1+Fρ2 exp -Fρ2
RTρ

Equació d’estat Soave-BWR (1999):
Z=

P
=1+Bρ+Dρ4 +Eρ2 1+Fρ2 exp -Fρ2
RTρ

R: Constant universal dels gasos: 𝑅 = 0,0831447

D=δ

[3]
[4]

On ac=a(Tc) i α(Tr) és defineixen com:
ac =a Tc =0,4572355

R2 Tc2
Pc

Funció “alpha” de Soave:

α Tr = 1+F 1- Tr

2

Valor de F en PR original:
F = 0,37464 + 1,54226 ω - 0,26992 ω2

E=ε

F=ϕ

[5]

[6]

[7]

Equació d’estat Soave-Benedict-Webb-Rubin (1999)
L’any 1999 Giorgio S.Soave realitza una modificació de
l’equació Soave-BWR (1995). L’equació de l’any 1995
predecessora de l’equació d’estat Soave-BWR (1999)
parteix de l’equació d’estat Benedict-Webb-Rubin (1940),
així com de les seves posteriors modificacions com per
exemple l’equació d’estat BWR-Starling (1973).
La modificació de l’any 1999 és una simplificació de
l’equació d’estat del mateix autor de l’any 1995. La
simplificació consisteix en l’eliminació del terme (Cρ2) de

𝑏𝑎𝑟 𝑚 3
𝐾 𝑘𝑚𝑜𝑙

Per a descriure els paràmetres B, D, E i F de l’equació
d’estat de Soave-BWR(1999) s’introdueixen els paràmetres
adimensionals , , ,  (veure Eqs.[10]-[13]). Llavors , ,
 es posen en funció de c, c, c , la temperatura reduïda
(Tr) i el factor acèntric (ω). Les definicions aplicades són:

R: Constant universal dels gasos:

𝑅 𝑇𝑐
𝑏 = 0,0777961
𝑃𝑐

[9]

on:
P : Pressió absoluta de la substància (bars)
T : Temperatura absoluta de la substància (K)
ρ : densitat de la substància (kmol/m3)
B, C, D, E, F: paràmetres de l’equació que es determinen
per a cada substància en forma generalitzada.

B=β

a T =ac ·α Tr

[8]

R Tc
Pc

RTc
Pc

β=B

Pc
R Tc

⟹

δ=D

Pc
R Tc

⟹

ε=E

Pc
R Tc

⟹

ϕ=F
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R Tc
Pc
RTc
Pc

⟹

2

2

Pc
R Tc

[10]
4

[11]

2

[12]

2

[13]

Les equacions del càlcul dels paràmetres adimensionals β,
δ, ε i φ són:
β = βc + b1 1 -

δ = δc 1+d1

ε = εc + e1

1
Tr1,6

+ b2 1 -

1
Tr3

1
1
-1 +d2
-1
Tr
Tr

1
1
- 1 + e2
-1
Tr
Tr
ϕ=

2

+ e3

f Zc2

[14]

[15]

2

1
-1
Tr

3

[16]
[17]
[18]

b1 =0,422
b2 =0,234ω

[19]

d1 =0,4912+0,6478ω

[20]

d2 =0,3000+0,3619ω

[21]

e1 =0,0841+0,1318ω+0,0018ω2

[21]

e2 =0,0750+0,2408ω-0,0140ω2

[22]

e3 =-0,0065+0,1798ω-0,0078ω2

[23]
[24]

f = 0,77
βc =bZc
δc=dZc4

[26]

εc =eZc2

[27]

1-2Zc -e 1+ f -2f 2 exp(-f) / 3

b = Zc - 1 – d – e 1+f exp -f

[28]
[29]
[30]

Les equacions de la [10] a la [30] defineixen els paràmetres
dels components purs
En concret, en els fulls de càlcul MS-Excel es resol
l’equació d’estat pel valor adimensional  definit com:
Ψ=

o bé:

RTc
vPc

Z=

=ρ
P
RTρ

RTc
Pc

=

En aquest cas, per a determinar el valor òptim del paràmetre
“F” de l’equació d’estat de Peng-Robinson original (1976)
amb la funció “alpha” de Soave, Equació [7], el que es fa és
minimitzar el valor de la següent funció objectiu:

[25]

e = (2 - 5Zc )/ 1+f+3 f 2 - 2 f 3 exp -f

d=

els límits en les cel·les de restricció i produir el resultat
desitjat (mínim o màxim) per a la cel·la objectiu.

1 Pr

= ·

F.O.=

Np Ps,e-Ps,c
i=1
Ps,e

on:
𝑃𝑠,𝑒 , 𝑃𝑠,𝑐 : Pressió de saturació experimental (segons
NIST) i calculada amb l’equació d’estat de PengRobinson a una temperatura T per un fluid donat
(bars).
Np: Nombre de dades de temperatura T (i pressions
de saturació) considerades per un fluid donat.
En les gràfiques següents [Gràfica 1 i Gràfica 2] s’exposen
els diagrames de barres amb els resultats dels errors relatius
en valor absolut (%) per l’equació d’estat Peng-Robinson
(1976) a l’hora de predir les propietats de saturació pels 23
refrigerants purs escollits amb el paràmetre “F” original
(Gràfica 1) i el paràmetre “F” optimitzat (Gràfica 2)

[31a]

Z Tr

Pr Tr

[31b]

Ψ

Si en l’Eq. [9] se substituex el valor de Z de l’Eq.[31.b] i
els valors de B, D, E i F pels donats en les Eqs. [10]-[13] i
se simplifica resulta la següent equació Soave-BWR (1999)
en forma adimensional en funció de Pr, Tr, β, δ, ε i φ i el
paràmetre de densitat . L’equació d’estat Soave-BWR
adimensional es resolt en funció de la variable :
2

Ψ 1+βΨ+δΨ 4 +εΨ 2 1+ϕΨ 2 e-ϕΨ =

Pr
Tr

[32]

5. Estudi de les propietats de saturació (Ps,vVs,
vLs, hv i sv) dels refrigerants purs
Equació d’estat cúbica Peng-Robinson (1976)
Per l’estudi de les propietats de saturació amb l’equació
cúbica Peng-Robinson (1976) s’ha utilitzat un full de càlcul
MS-Excel que es va programar en la realització del PFC
d’en Carlos Lopez [1]. També s’utilitza el full de càlcul
MS-Excel que optimitza el paràmetre F de l’equació d’estat
cúbica Peng-Robinson, el qual s’obté utilitzant l’eina
Solver de MS-Excel a partir de dades experimentals de
propietats de saturació d’un determinat fluid.
Amb l’eina Solver, es pot trobar un valor òptim (mínim o
màxim, en el nostre cas mínim) d’una funció objectiu
definida en una cel·la, la cel·la objectiu, la qual pot estar
subjecta a restriccions o limitacions en els valors d'altres
cel·les, els quals es defineixen en un full de càlcul MSExcel. Solver treballa amb un grup de cel·les anomenades
cel·les de variables de decisió, o simplement cel·les de
variables, que participen en el còmput de fórmules en la
cel·la objectiu i les cel·les de restricció. Solver ajusta els
valors en les cel·les de variables de decisió per complir amb

Gràfica 1.-Errors relatius mitjans en valor absolut (%) per l’equació
d’estat de Peng-Robinson (1976) a l’hora de predir les propietats de
saturació pels 23 refrigerants purs escollits amb el paràmetre F
original respecte a les dades experimentals del NIST.

Gràfica 2.- Errors relatius mitjans en valor absolut (%) per l’equació
d’estat de Peng-Robinson (1976) a l’hora de predir les propietats de
saturació pels 23 refrigerants purs escollits amb paràmetre F optimitzat
respecte a les dades experimentals del NIST.

[33]

Observant i interpretant els resultats de saturació s’extreuen
com a conclusions generals a tenir en compte:
 L’equació d’estat cúbica Peng-Robinson dóna una
millor predicció en la propietat termodinàmica de la
pressió de saturació tant en la versió original com pel
valor “F” optimitzat respecte a altres propietats de
saturació. La propietat volum de líquid saturat calculat
amb l’equació d’estat Peng-Robinson tant pel
paràmetre original com l’optimitzat, l’error és el major
obtingut respecte a les dades del NIST i a les altres
propietats termodinàmiques estudiades

𝑃𝑠,𝑒 , 𝑃𝑠,𝑐 : Pressió de saturació experimental (segons
NIST) i calculada amb l’equació d’estat de Soave-BWR
(1999) a una temperatura T per un fluid donat (bars).
vsve , vsvc : Volum de vapor saturat experimental (segons
NIST) i calculat amb l’equació d’estat de Soave-BWR
(1999) a una temperatura T per un fluid donat (vVs
(cm3/mol)).
vsLe , vsLc : Volum de líquid saturat experimental (segons
NIST) i calculat amb l’equació d’estat de Soave-BWR
(1999) a una temperatura T per un fluid donat (vLs
(cm3/mol)).
Δhve , Δhvc : Entalpia de vaporització experimental
(segons NIST) i calculada amb l’equació d’estat de
Soave-BWR (1999) a una temperatura T per un fluid
donat (Δhs (kJ/mol)).
N: Nombre de dades de temperatura T (i propietats
termodinàmiques) considerades per un fluid donat.
En les gràfiques següents [Gràfica 4, Gràfica 5 i Gràfica 6]
s’exposen els diagrames de barres amb els resultats dels
errors relatius en valor absolut (%) per l’equació d’estat
Soave-BWR (1999) a l’hora de predir les propietats de
saturació pels 23 refrigerants purs escollits amb els
paràmetres originals (Gràfica 5), els 7 paràmetres (b1, b2,
d1, d2, e1, e2 i e3) optimitzats (Gràfica 6) i els 8 paràmetres
(b1, b2, d1, d2, e1, e2, e3 i f) optimitzats (Gràfica 7).

Gràfica 3.- Gràfica d’errors relatius (%) vLs-T. Errors relatius (%) de la
predicció del volum de líquid saturat de l’equació Peng-Robinson (1976)
en la seva versió original i l’optimització respecte a les dades extretes del
NIST (fluid R-744)



L’optimització del paràmetre F no dóna una millora
significativa en la predicció de les propietats de
saturació. Inclús en el cas dels resultats del volum de
líquid saturat no té cap efecte respecte dels resultats
obtinguts amb l’equació d’estat Peng-Robinson amb el
paràmetre original.

Equació d’estat Soave-Benedict-Webb-Rubin (1999)
S’ha programat en un full de càlcul MS-Excel que s’empra
per al càlcul de l’equació d’estat Soave-BWR (1999).
Aquest procediment també s’utilitza en el full de càlcul per
l’optimització dels paràmetres (b1, b2, d1, d2, e1, e2, e3, f) de
l’equació d’estat Soave-BWR (1999), el qual s’obté
utilitzant l’eina Solver de MS-Excel .

Gràfica 5.- Errors relatius mitjans en valor absolut (%) per l’equació
d’estat de Soave-BWR (1999) a l’hora de predir les propietats de saturació
pels 23 refrigerants purs escollits amb els paràmetres originals respecte a
les dades experimentals del NIST.

S’han optimitzat en un cas 7 paràmetres (b1, b2, d1, d2, e1, e2
i e3) i en l’altre cas 8 paràmetres (b1, b2, d1, d2, e1, e2, e3 i f),
ja que es vol comprovar quina és l’afectació de
l’optimització del valor f (que en la versió original es fixa
en f=0,77 com una constant). Per a determinar els valors
òptims dels paràmetres de l’equació d’estat Soave-BWR
(1999), el que es fa és minimitzar el valor següent de la
funció objectiu:
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i

on: wP, wVv , wVL i wp (factors de pes) es consideren igual a 1.

Gràfica 6.- Errors relatius mitjans en valor absolut (%) per l’equació
d’estat de Soave-BWR (1999) a l’hora de predir les propietats de saturació
pels 23 refrigerants purs escollits amb 7 paràmetres optimitzats (b1, b2, d1,
d2, e1, e2 i e3 ) respecte a les dades experimentals del NIST.

saturació a temperatures baixes i properes a la
temperatura crítica.

Gràfica 7.- Errors relatius mitjans en valor absolut (%) per l’equació
d’estat de Soave-BWR (1999) a l’hora de predir les propietats de saturació
pels 23 refrigerants purs escollits amb 8 paràmetres optimitzats (b 1, b2, d1,
d2, e1, e2, e3 i f) respecte a les dades experimentals del NIST.

Observant i interpretant els resultats de saturació s’extreuen
com a conclusions generals a tenir en compte:
 L’equació d’estat Soave-BWR (1999) amb els
paràmetres optimitzats dóna un millor resultat
predictiu de les propietats termodinàmiques estudiades
en aquest TFG, respecte a la versió original. Ja que en
tots els resultats d’errors, aquests disminueixen en el
cas de l’optimització.
 En el cas de l’equació de Soave-BWR (1999) original
l’error més baix de predicció recau en la propietat del
volum de líquid saturat, mentre que en el cas de
l’optimització aquest recau en la pressió de saturació.
 Entre les dues optimitzacions dels paràmetres no hi ha
cap diferència significativa. Els valors són molt iguals
en la majoria dels casos estudiats.
 L’equació Soave-BWR (1999) original generalment
dóna uns resultats d’errors amb dispersions respecte a
les temperatures estudiades, cosa que no passa en el
cas de les optimitzacions.

Gràfica 8.- Gràfica d’errors relatius (%) vvs-T. Errors relatius (%) de la
predicció del volum de vapor saturat de l’equació Soave-BWR (1999) en
la seva versió original i optimització per 7 i 8 paràmetres respecte a les
dades extretes del NIST (fluid R-236ea)



L’equació Soave-BWR (1999) original generalment té
pitjor capacitat de predicció en les propietats de

Gràfica 9.- Gràfica d’errors relatius (%)Δvs -T. Errors relatius (%) de
la predicció de l’entropia de vaporització de l’equació Soave-BWR
(1999) en la seva versió original i optimització per 7 i 8 paràmetres
respecte les dades extretes del NIST (fluid R-1150)



Tant per l’equació Soave-BWR (1999) en la versió
original com per les optimitzacions realitzades en
aquest TFG generalment s’obtenen els majors errors a
temperatures properes a la temperatura crítica.

6. Estudi comparatiu de l’equació d’estat
cúbica Peng-Robinson (1976) i l’equació
d’estat Soave-BWR (1999) en l’estudi de les
propietats de saturació (Ps,vVs, vLs, hv i sv)
dels refrigerants purs
En aquest apartat s’exposen els resultats de predicció per
les equacions d’estat estudiades en aquest TFG tant en les
seves versions originals com per les optimitzacions dels
paràmetres. Es comparen els resultats obtinguts en diferents
fluids purs en les cinc propietats de saturació.

Gràfica 10.- Gràfica d’errors relatius (%) Ps-T. Errors relatius (%) de la
predicció de la pressió de saturació de les equacions estudiades en aquest
TFG (Peng-Robinson (1976) i Soave-BWR (1999)) tant per les seves
versions originals com per l’optimització dels paràmetres respecte a les
dades extretes del NIST (fluid R-717).

Gràfica 11.- Gràfica d’errors relatius (%) vvs-T. Errors relatius (%) de la
predicció del volum de vapor saturat de les equacions estudiades en aquest
TFG (Peng-Robinson (1976) i Soave-BWR (1999)) tant per les seves
versions originals com per l’optimització dels paràmetres respecte a les
dades extretes del NIST (fluid R-1234ze(E)).

Gràfica 12- Gràfica d’errors relatius (%) vLs-T. Errors relatius (%) de la
predicció del volum de líquid saturat les equacions estudiades en aquest
TFG (Peng-Robinson (1976) i Soave-BWR (1999)) tant per les seves
versions originals com per l’optimització respecte a les dades extretes del
NIST (fluid R-1234ze(E))

Gràfica 13.- Gràfica d’errors relatius (%) Δhs -T. Errors relatius (%) de la
predicció l’entalpia de vaporització les equacions estudiades en aquest
TFG (Peng-Robinson (1976) i Soave-BWR (1999)) tant per les seves
versions originals com per l’optimització respecte a les dades extretes del
NIST (fluid R-14)

Gràfica 14.- Errors relatius mitjans en valor absolut (%) per les equacions
estudiades en aquest TFG tant en la seva versió original com en la versió
amb els paràmetres optimitzats a l’hora de predir les propietats de
saturació pels 23 refrigerants purs escollits respecte a les dades
experimentals del NIST

Encara que els resultats dels errors de predicció de les
equacions depenen del fluid seleccionat es poden extreure
les següents conclusions dels resultats de saturació:
1. L’equació d’estat cúbica Peng-Robinson (1976)
funciona amb major capacitat de predicció per la
propietat de la pressió de saturació i la menor
capacitat de predicció es produeix en el volum de
vapor líquid (gairebé un 7% d’error).
L’optimització del paràmetre F no té cap efecte
significatiu en la capacitat de predicció de les
propietats de saturació.
2. L’equació d’estat Soave-BWR (1999) en la seva
versió original pateix una dispersió significativa en
els resultats obtinguts d’errors. L’optimització dels
paràmetres estabilitza de manera significativa els
resultats d’errors, millorant notòriament la
capacitat de predicció de l’equació Soave-BWR
(1999) respecte a l’original.
En l’optimització dels paràmetres els errors
obtinguts són més baixos en totes les propietats de
saturació, la baixada més significativa respecte a
l’original es dóna en el cas del volum del vapor
saturat, passant de l’error global d’un 5,6% en la
versió original a un 0,8% en l’optimització.
Els errors més baixos per la versió original es
produeixen en el volum de líquid saturat, mentre
que en el cas de l’optimització aquest és l’obtingut
en la pressió de saturació.
No hi ha diferència significativa entre els valors
obtinguts per l’optimització de 7 paràmetres i els
obtinguts per l’optimització de 8 paràmetres.
3. Entre les equacions Peng-Robinson (1976) i
Soave-BWR (1999) en les seves versions
originals, l’equació cúbica té un millor resultat de
predicció global que la Soave-BWR.

7. Estudi de les equacions d’estat cúbica PengRobinson (1976) i Soave-BWR (1999) en la
zona de líquid sub-refredat, vapor
sobreescalfat i fluid supercrític
S’ha realitzat el càlcul del volum específic pels 23
refrigerants purs escollits per a veure l’error de les diferents
equacions d’estat estudiades 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).

3.

En el cas dels resultats obtinguts amb l’optimització
de paràmetres és el mateix que el de la versió original,
els menors errors es produeixen en la fase vapor i la
fase gas.
No hi ha diferència significativa entre els valors
obtinguts per l’optimització de 7 paràmetres i els
obtinguts per l’optimització de 8 paràmetres. Només
el cas de la fase liquida comentada anteriorment.
Entre les equacions Peng-Robinson i Soave-BWR en
les seves versions originals, en l’equació Soave-BWR
els errors són menors en totes les fases menys en la
fase vapor que el resultat obtingut entre les dues
equacions és molt semblant.

8. Conclusions
Figura 1.- Codi de colors i definició de les fases en les Taules P-v-T dels
fluids refrigerants estudiats.

En l’Apartat 8 del TFG es mostra l’anàlisi complet d’alguns
exemples dels 23 fluids refrigerants escollits.
A continuació es mostra la gràfica amb els errors totals
obtinguts per les equacions estudiades tant en la seva versió
original com amb l’optimització de paràmetres.

Gràfica 15.- Errors relatius mitjans en valor absolut (%) per les
equacions estudiades en aquest TFG tant en la seva versió original
com en la versió amb els paràmetres optimitzats a l’hora de predir
les fases pels 23 refrigerants purs escollits respecte a les dades
experimentals del REFPROP 9.1

Encara que els resultats dels errors de predicció de les
equacions depenen del fluid seleccionat es poden extreure
les següents conclusions:
1. L’equació d’estat cúbica Peng-Robinson (1976) per la
fase vapor i gas dóna un error menor a l’1%. En canvi
en la fase líquida i fluid supercrític donen uns errors
de predicció majors al 5%. Aquests resultats s’obtenen
per l’equació amb el paràmetre “F” original i amb el
paràmetre “F” optimitzat.
2. L’equació d’estat Soave-BWR (1999) en la seva
versió original dóna un error total per sota de l’1%.
Els menors errors es produeixen en la fase gas i vapor.

L’objectiu principal per la motivació de la realització
d’aquest TFG ha estat l’estudi de l’aplicabilitat de la versió
de l’equació d’estat Soave-BWR de l’any 1999 per a
determinar propietats termodinàmiques de fluids
refrigerants purs (23 refrigerants purs). D’aquesta equació
d’estat, fins al moment no s’havia fet un estudi de la seva
possible aplicabilitat a fluids refrigerants purs.
Una vegada realitzat l’estudi, s’han assolit tots els objectius
marcats. La tasca feta es resumeix en:
1. S’han seleccionat 23 fluids refrigerants purs a
estudiar (Taula 1) i s’han cercat els seus
paràmetres caracteritzadors (PM,T c, Pc, vc, factor
acèntric, Zc , temperatura normal d’ebullició i
moment dipolar). Alguns fluids refrigerants
escollits estan recollits en el Reglament de
Seguretat per a Instal·lacions Frigorífiques (2011)
[6].
2. S’ha elaborat un full de càlcul MS-Excel per a
cercar la pressió de saturació, la densitat (i el
volum específic) del líquid saturat i del vapor
saturat , i l’entalpia de vaporització i l’entropia de
vaporització per l’equació Soave-BWR (1999)
amb els paràmetres generalitzats originals. S’han
comparat els resultats de les propietats
termodinàmiques de saturació predites per cada
refrigerant (emprant l’equació d’estat SoaveBWR, 1999) respecte als valors experimentals
donats en el web del NIST i en la base de dades
REFPROP 9.1 i s’han presentat els resultats en
forma de taules i gràfics (Apartat 6 del TFG).
S’ha realitzat l’optimització de cadascun dels
paràmetres (s’ha fet l’estudi optimitzant 7 o 8
paràmetres) de l’equació estudiada (Soave-BWR,
1999) per cadascun dels 23 fluids seleccionats amb
l’eina Solver de MS-Excel emprant el full de
càlcul MS-Excel per la cerca de les propietats
termodinàmiques
de
saturació
realitzat
anteriorment. S’han comparat els resultats de les
propietats termodinàmiques predites per cada

3.

4.

5.

6.

refrigerant (emprant l’equació d’estat Soave-BWR
amb paràmetres optimitzats, 1999) respecte als
valors experimentals donats en el web del NIST i
en la base de dades REFPROP 9.1, i s’han
presentat els resultats en forma de taules i gràfics
S’ha realitzat l’estudi del comportament de
l’equació d’estat cúbica Peng-Robinson (1976) i
l’optimització de la mateixa en quan al paràmetre
“F o ” per als 23 fluids refrigerants purs
seleccionats emprant un full de càlcul MS-Excel
desenvolupat anteriorment en el departament en el
PFC d’en Carlos Lopez [1]. Aquest full de càlcul
s’ha utilitzat per a determinar les propietats
termodinàmiques de saturació: pressió de
saturació, la densitat (i el volum específic) del
líquid saturat i del vapor saturat, i l’entalpia de
vaporització i l’entropia de vaporització per
l’equació de Peng-Robinson (1976) predites per
cada refrigerant.
S’ha realitzat un estudi comparatiu entre els
resultats obtinguts per les equacions d’estat
estudiades: Peng- Robinson (1976) i Soave-BWR
(1999) amb les seves versions originals i amb
l’optimització de paràmetres. Aquest estudi s’ha
presentat en taules i gràfiques.
S’ha elaborat un full de càlcul MS-Excel per a
cercar el volum específic (i el factor de la
compressibilitat) d’un fluid refrigerant pur en fase
líquida, fase vapor, fase gas i fluid supercrític per
l’equació Soave-BWR (1999). El full MS-Excel
s’ha utilitzat tant per la versió original de l’equació
d’estat com per la versió amb paràmetres
optimitzats. S’han comparat els resultats obtinguts
per cada refrigerant respecte als valors
experimentals extrets de la base de dades
REFPROP 9.1 del NIST i s’han presentat els
resultats en forma de taules i gràfics.
Emprant el full de càlcul MS-Excel elaborat en el
PFC d’en Carlos Lopez [35] s’ha realitzat la cerca
del volum específic (i el factor de la
compressibilitat) d’un fluid refrigerant pur en fase
líquida, fase vapor, fase gas i fluid supercrític per
l’equació cúbica Peng-Robinson (1976). El full
s’ha utilitzat tant per la versió original de l’equació
d’estat com per la versió amb el paràmetre “F o ”
optimitzat. S’han comparat els resultats obtinguts
per cada refrigerant respecte als valors
experimentals extrets de la base de dades
REFPROP 9.1 del NIST i s’han presentat els
resultats en forma de taules i gràfics (Apartat 8 del
TFG).
En l’Apartat 8 del treball es realitza un estudi
comparatiu entre la capacitat de predicció del
volum específic (o la densitat) de les diferents

7.

fases entre les equacions d’estat Peng-Robinson
(1976) i Soave-BWR (1999) tant per les seves
versions originals com per les seves versions amb
l’optimització de paràmetres.
Per últim s’ha elaborat l’Apartat 9 del TFG on
s’exposen els aspectes mediambientals relacionats
amb els refrigerants. Els efectes de la reducció de
la capa d’ozó i de l’escalfament global de la capa
baixa de l’atmosfera són efectes relacionats amb
els refrigerants. En aquest apartat s’indiquen les
normatives de seguretat pels refrigerants, com
també la classificació de les famílies de
refrigerants, així com els valors de dades
mediambientals per cadascun dels refrigerants
estudiats (Taula 9.2 del TFG). Finalment,
s’exposen les alternatives de refrigerants més
menys perjudicials al mediambient i s’exposa la
mirada al futur dels mateixos.

El detall de les conclusions de l’estudi en quan a les
propietats termodinàmiques de saturació dels refrigerants
considerats és:
















Equació amb més capacitat de predicció per la
pressió de saturació: Equació d’estat Soave-BWR
(1999) amb 7 i 8 paràmetres optimitzats, amb un
error mitjà del 0,59%.
Equació amb més capacitat de predicció pel volum
de vapor saturat: Equació d’estat Soave-BWR
(1999) amb 7 paràmetres optimitzats, amb un error
mitjà del 0,77%.
Equació amb més capacitat de predicció pel volum
de líquid saturat: Equació d’estat Soave-BWR
(1999) amb 8 paràmetres optimitzats, amb un error
mitjà del 0,73%.
Equació amb més capacitat de predicció per
l’entalpia de vaporització: Equació d’estat SoaveBWR (1999) amb 7 paràmetres optimitzats, amb un
error mitjà del 1,46%.
Equació amb més capacitat de predicció per
l’entropia de vaporització: Equació d’estat SoaveBWR (1999) amb 7 paràmetres optimitzats, amb un
error mitjà del 1,46%.
Equació amb menys capacitat de predicció per la
pressió de saturació: Equació d’estat Soave-BWR
(1999) original, amb un error mitjà del 3,72%.
Equació amb menys capacitat de predicció pel
volum de vapor saturat: Equació d’estat Soave-BWR
(1999) original, amb un error mitjà del 5,59%.
Equació amb menys capacitat de predicció pel
volum de líquid saturat: Equació d’estat cúbica
Peng-Robinson (1976) amb el paràmetre “F”
optimitzat, amb un error mitjà del 6,99%





Equació amb menys capacitat de predicció per
l’entalpia de vaporització: Equació d’estat SoaveBWR (1999) original, amb un error mitjà del 3,45%.
Equació amb menys capacitat de predicció per
l’entropia de vaporització: Equació d’estat SoaveBWR (1999) original, amb un error mitjà del 3,45%.
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