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Resum 

Un dels components majoritaris de l’aire de gran importància a la societat actual és l’argó. 

L'argó es troba present a l’atmosfera amb una concentració del 0.934% en volum i és un gas 

inert que té aplicacions tan importants com protegir els aliments en els seus respectius 

envasos per evitar que es degradin abans d'hora, o crear atmosferes protectores per operar 

a la metal·lúrgia. Sense aquest element, els acers de construcció estarien oxidats des del 

seu tractament i perdrien les seves capacitats estructurals. També seria impossible 

l'electrònica, ja que per a la implementació de circuits impresos cal una atmosfera protectora 

que protegeixi els metalls semiconductors de possibles contaminacions amb aire. 

Davant la importància que té l’argó en l'actualitat, en aquest treball es pretén estudiar quins 

són els cicles més comuns per a liquar el gas argó. S’ha fet una anàlisi energètica i 

exergètica d’aquests cicles i s’ha determinat quin és el cicle més eficient per a l’obtenció d’1 

kg d’argó líquid. També, s’han proposat diverses configuracions d’aquests cicles amb la 

finalitat d’optimitzar els resultats. L’estudi s’ha realitzat mitjançant el software de resolució de 

sistemes d’equacions Engineering Equation Solver (EES) 

A més a més, davant la necessitat de dedicar important atenció al medi ambient, s’ha 

estudiat quins són els cicles que consumeixen menys energia elèctrica i, per tant, 

produeixen menys emissions de CO2. I, també, s’ha realitzat un estudi econòmic amb 

l’objectiu de veure quina és la viabilitat econòmica de la proposta de cicle optimitzat. 
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1. Glossari 

Cash flow. Flux de caixa. 

ECTS. European Credit Transder System, fa referència als crèdits acadèmics. 

EES. Engineering Equation Solver, programari utilitzat en aquest treball. 

ETSEIB. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. 

GETI. Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials. 

JT. Joule-Thompson, referent a una vàlvula d’expansió encarregada d’aplicar l’efecte Joule-

Thompson al fluid que circula pel seu interior. 

P-h. Pressió – entalpia, referent a un diagrama de pressió i entalpia. 

Pv. Pressió – volum, referent a un diagrama indicador de pressió i volum. 

Software. Programari. 

TFG. Treball de Fi de Grau. 

T-s. Temperatura – entropia, referent a un diagrama de temperatura i entropia. 
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2. Prefaci

2.1. Origen del projecte 

Aquest projecte s’origina amb la idea d’entendre i estudiar la criogènia, és a dir, el conjunt de 

tècniques utilitzades per refredar un material a la temperatura d’ebullició del nitrogen o a 

temperatures encara més baixes. 

Per determinar el cas d’estudi, s’ha posat el focus d’atenció en els processos de liqüefacció de gasos, 

en concret del gas argó. 

2.2. Motivació 

La motivació d’aquest treball, en primer lloc, ve donada en poder aplicar en un cas pràctic i real els 

coneixements adquirits al llarg d’aquests anys d’estudi a l’escola. Per altra banda, un altre aspecte 

que ha marcat la motivació d’aquest projecte ha estat poder aprofundir més en el camp dels 

processos criogènics, i l’interès de reduir l’impacte ambiental causat pel sector industrial mitjançant 

diferents eines que permeten incrementar l’eficiència energètica. 

A més a més, afegir que dintre del món de l’enginyeria m’agradaria enfocar el meu futur dins del 

camp de l’eficiència energètica. M’atreu molt el sector de l’energia i les seves transformacions, ja que 

engloba molts aspectes de la nostra vida quotidiana i em sembla força interessant. 

2.3. Requeriments previs 

La realització d’aquest treball requereix uns coneixements previs en termodinàmica i en l’ús del 

software EES. Tot i això, la redacció d’aquesta memòria està pensada perquè es pugui entendre el 

seu contingut sense tenir un elevat coneixement en termodinàmica, i s’assumeix que el lector sap 

interpretar els diferents diagrames mostrats i entén els conceptes bàsics. 

Addicionalment, cal dir que també ha calgut interpretar diferents estudis ja realitzats, llegir i entendre 

diverses guies oficials per fer els càlculs, i planificar la durada i activitats del treball per tal d’optimitzar 

el temps.  
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu principal d’aquest treball és ser capaços de poder dur a terme l’anàlisi i optimització dels 

principals cicles criogènics per a l’obtenció d’argó líquid. D’aquesta manera, el projecte pretén 

estudiar i comparar, des d’un punt de vista energètic i exergètic, quin cicle és el més eficient, així com 

proposar diverses configuracions per optimitzar els resultats. 

També, a causa de la gran importància que té el procés de compressió, es pretén elaborar una 

anàlisi del seu funcionament i de les seves condicions de treball òptimes. Així doncs, es vol conèixer 

quins tipus de processos de compressió existeixen, i quines diferències hi ha entre aquests. 

Un altre finalitat important és familiaritzar-se amb el software de resolució de sistemes d’equacions 

Engineering Equation Solver (EES). 

Finalment, un dels propòsits rellevants és la realització d’un estudi econòmic que marcarà la viabilitat 

econòmica de la proposta de cicle optimitzat, que també contempla l’impacte mediambiental que 

aquest podria causar i l’impacte de la realització d’aquest estudi. 

3.2. Abast del projecte 

Per a dur a terme l’anàlisi i optimització dels principals cicles criogènics per a l’obtenció d’argó líquid, 

s’ha establert una quantitat desitjada de producció d’argó líquid d’1 kg. Cal dir que cada cicle tindrà 

els seus propis requeriments, i haurà de rebre una quantitat d’argó gas per tal de poder funcionar. A 

més a més, algun d’aquests cicles requerirà l’ajuda extra d’algun refrigerant com l’heli o el nitrogen 

per aconseguir liquar l’argó. 

A l’anàlisi termodinàmica, per tal de facilitar els càlculs, s’han considerat els bescanviadors com a 

ideals i, per tant, no intercanvien calor amb l’exterior. Addicionalment, cal dir que en el cas dels 

compressors isotèrmics s’estableix un rendiment isotèrmic, ja que tot i comportar-se de manera quasi 

ideal, continua havent-hi petites pèrdues. 

Per a realitzar la valoració econòmica, davant la falta de dades representatives de plantes de 

liqüefacció reals, s’ha considerat que els equips treballen amb les mateixes condicions per a tots els 

cicles, i també s’han fet algunes suposicions amb per tal d'acostar-se al màxim a la realitat. 

Respecte a l’estudi de l’impacte mediambiental, aquest està associat al gran consum d’energia 

elèctrica que requereixen els cicles. Se centra únicament a estudiar les emissions de CO2, tot i que el 

consum d’energia elèctrica també implica emissions d’altres compostos perillosos i contaminants. 
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4. Argó

L'Argó és el gas noble més abundant a l'aire, concretament es troba present a l’atmosfera amb una 

concentració del 0.934% en volum [1]. És incolor, no té sabor, i no és tòxic ni inflamable. És un 30% 

més pesat que l'aire; a més, és extremadament inert, caracteritzat per una perfecta estabilitat física i 

química a qualsevol temperatura i pressió. Cal dir que l’argó és un excel·lent conductor de 

l’electricitat.  A la taula 4 s’hi reflecteixen les principals propietats d’aquest element. 

Taula 4: Propietats de l’argó [2]. 

Fórmula química Ar 

Nombre atòmic 18 

Pes molecular 39,948 g/mol 

Temperatura de fusió -189,34 ºC

Temperatura d’ebullició -185,848 ºC

Temperatura crítica -122,3 ºC

Pressió crítica 48,98 atm 

Densitat (0 ºC, 1 atm) 1,784 g/l 

Grup d’elements Gas noble, grup 18 

Configuració electrònica 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 

Estructura cristal·lina Cúbica d’entrada frontal (FCC) 

4.1. Descobriment de l’argó 

El descobriment de l’argó va començar l’any 1785 quan el químic britànic Henry Cavendish va 

observar, en estudiar els gasos atmosfèrics, que aproximadament un 1% de l'aire no reaccionava. No 

obstant aquesta observació i les sospites que va causar aquest fenomen, no va arribar a deduir que 

es tractava d’un nou element. Un segle més tard, l’any 1882 H.F. Newall i W.N. Hartley van descobrir 

unes línies espectrals a l'aire a baixa pressió, però tampoc van poder aïllar l'element. 

El que va portar al seu descobriment va ser la diferència entre la densitat del nitrogen atmosfèric i la 

del nitrogen obtingut a la descomposició de l'amoníac (1,256 g/L i 1,251g /L, respectivament) [3]. 

Encara que aquesta diferència no era gaire gran, aquest fenomen va cridar l’atenció del físic Lord 

Rayleigh. La solució al problema era trobar a l'aire un gas més dens que estigués barrejat amb el 

nitrogen atmosfèric, o un altre més lleuger que provingués de la descomposició química de l'amoníac, 

i en què es diluís el nitrogen així obtingut. 

Així doncs, l’any 1894 el químic escocès William Ramsay va dissenyar un experiment que li va 

permetre aïllar l'argó de densitat 1,784 g/l. A partir d’aquí es va observar que les línies espectrals 

d’aquest nou element coincidien amb les identificades per Newall i Hartley el 1882. Molt de temps 

més tard, l'any 2020, els químics de la Universitat d'Hèlsinki dirigits per Markku Räsänen van 

anunciar el primer compost: el fluorur d'argó [3]. 
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4.2. Aplicacions de l’argó 

L'argó, de vegades pur i d'altres barrejat amb altres elements, per les seves propietats, té diferents 

aplicacions en diferents camps. A continuació se citen els principals camps d'aplicació d'argó i els 

seus usos [4]. 

Ús industrial 

- Soldadura TIG (Tungsten Inert Gas) per a la protecció de l'arc d'aquesta soldadura creant una 

atmosfera inerta. 

- Fabricació d'aliatges especials de titani. 

- En la fabricació d'acer, es fa servir argó reduint les pèrdues de crom, i d’aquesta manera 

s’aconsegueix reduir el contingut de carboni desitjat de manera que es redueix la temperatura 

de treball. 

- S'utilitza com a gas de bufat per a la fabricació d'acers d'alta qualitat amb el propòsit d'evitar la 

formació de nitrurs. 

- En la fabricació d'alumini, per a l'eliminació d'hidrogen i la desgasificació. 

- Per a la fabricació de zirconi,  per proporcionar una atmosfera inerta. 

Indústria sanitària 

- Aplicacions del làser d'argó per corregir defectes oculars al tractament de despreniment de la 

retina, i també a la fototeràpia per a la retina. 

- En el tractament de tumors renals, s'utilitzen agulles criogèniques com a part d'un tractament 

fred mitjançant argó, on es destrueix el teixit malalt o anormal. 

- La "cirurgia d'argó" s'usa per tractar les arrítmies del cor. 

Indústria alimentària 

- L'argó s'introdueix en barrils de vi i, a causa de la seva densitat (més gran que la de l'aire), 

desplaça l'aire, assentant-se sobre el líquid, de manera que queda protegit de l'oxidació i 

acidificació. 

- Pel mateix procediment anterior, també es fa servir en bars i restaurants per proporcionar una 

atmosfera inerta en ampolles de vi i licor obertes. 
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Il·luminació 

- L'argó s'empra a les bombetes incandescents, ja que no reacciona amb el material del

filament, fins i tot a alta temperatura i pressió, perllongant així la vida útil de la bombeta 

- En la fabricació dels tubs de neó. En passar l'electricitat per aquests tubs, l'argó produeix una

brillantor blava-púrpura. 

Altres usos 

- A causa de la naturalesa inerta del gas, s'empra per proporcionar atmosferes que

contribueixin a la protecció de documents antics i altres objectes que són susceptibles 

d'oxidació, per tal d'evitar-ne la degradació durant la visualització i l'emmagatzematge. 

- A la investigació, per al desenvolupament i creixement de vidres semiconductors en indústria

electrònica. 

- Gas portador en cromatografia de gasos.

- En el doble vidre, ja que aquest resulta ser encara més eficient si l'espai entre els dos panells

de vidre s'omple amb argó en lloc de només aire. Això es deu a la baixa conductivitat tèrmica. 

- Als pneumàtics dels automòbils de luxe. Aquest gas no només protegeix el cautxú de l'atac de

l'oxigen, sinó que també disminueix el soroll dels pneumàtics quan l'automòbil es mou a gran 

velocitat. 
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5. Conceptes termodinàmics 

Per tal de poder realitzar l’estudi dels diferents cicles de liqüefacció del gas argó, és necessari definir 

abans una sèrie de conceptes i enunciats termodinàmics que facilitaran la posterior anàlisi. 

Primerament, cal dir que la classificació dels diferents tipus de sistemes existents es pot establir 

segons la manera que tenen aquests de relacionar-se amb el seu propi entorn. D’aquesta manera, es 

pot diferenciar entre sistemes oberts, els quals intercanvien matèria i energia amb el seu entorn; 

sistemes tancats, que bescanvien energia però no matèria amb l’entorn; i sistemes aïllats, que no 

intercanvien ni matèria ni energia amb l’entorn [5]. 

L’efecte Joule-Thompson estableix que l’expansió d’un gas pot provocar tant un escalfament com un 

refredament del gas en qüestió, tot depenent de la temperatura de partida. És a dir, si un gas a 

temperatura molt elevada pateix una expansió, la temperatura final del gas serà encara més gran. En 

canvi, si la temperatura inicial és molt petita, l’expansió suposarà un refredament. La temperatura que 

marca l’efecte posterior és la temperatura crítica. En l’anàlisi duta a terme, l’efecte Joule-Thompson 

es produirà dintre d’una vàlvula d’expansió i l’entalpia es mantindrà constant durant el procés. 

D’aquesta manera, es desitja que la temperatura d’arribada del gas argó sigui inferior a la 

temperatura crítica (-122,3 °C), ja que ens interessa refredar-lo. 

També, és important la figura dels volums de control. Un volum de control fa referència a un element 

o a un conjunt d’elements que formen part d’un cicle termodinàmic. Aquests elements poden ser un 

compressor, una vàlvula d’expansió, una turbina, un separador o un intercanviador de calor. Així 

doncs, si es vol analitzar el comportament d’un sistema es, defineixen diferents volums de control i 

s’estudia les diferents situacions que es produeixen [5]. Pel que fa al criteri de signes, es defineixen 

com a positives totes les aportacions al nostre sistema, i com a negatives totes les sortides. 

Aleshores, si un sistema rep un treball de l’exterior, aquest treball tindrà signe positiu; en canvi, si el 

sistema allibera calor, aquesta tindrà signe negatiu. 

Als volums de control es duran a terme diferents balanços que ens ajudaran a resoldre les qüestions 

plantejades. El primer balanç és el de fluxos màssics. En tractar-se de sistemes estacionaris, la 

quantitat de matèria que entra ha de ser igual a la que surt, aleshores: 

 [kg]     (Eq.1) 

 [kg]    (Eq.2) 

El segon balanç és el de les diferents energies que intervenen. La seva forma més general és: 

  [kJ]  (Eq 3) 

Cal dir que les variacions d’energia cinètica i d’energia potencial s’han considerat negligibles, ja que 
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el sistema és estacionari. Llavors, els termes  i  s’anul·len i desapareixen de l’equació. 

El balanç energètic ja simplificat queda de la següent manera: 

 [kJ] (Eq.4) 

El treball net del cicle representa el subministrament necessari perquè el cicle termodinàmic funcioni 

[5]. Aquest treball net es calcula mitjançant el treball requerit pels compressors i del treball que 

aporten les turbines. D’aquesta manera: 

[kJ] (Eq.5) 

El treball net tindrà signe positiu, ja que, com es veurà, els compressors (treball positiu) 
consumeixen més del que proporcionen les turbines (treball negatiu). Els kJ es poden convertir a 

kWh amb el següent factor de conversió: 
3600 kJ = 1 kWh (Eq.6) 

Aquesta conversió resulta força útil per relacionar els kWh obtinguts amb el preu de mercat de 

l’electricitat i dels diferents components que integren els cicles. 

Un dels càlculs principals que ajuden a definir un cicle de producció d’argó líquid és la fracció 

màssica y que el sistema és capaç de liquar. Serveix per relacionar la massa d’argó líquid 

aconseguida amb la que s’ha d’introduir a l’inici per tal que comenci a funcionar la planta. 

Cal esmentar que en la majoria dels casos es treballarà en condicions irreversibles, per la qual cosa 

el rendiment dels diferents elements serà gairebé sempre inferior a la unitat. El treball perdut d’un 

element o sistema termodinàmic representa la diferència entre el suposat treball que realitzaria 

l’aparell si fos reversible (treball ideal) i el que realitza en realitat. Per a calcular-lo s’ha de tenir en 

compte la temperatura de l’entorn i l’entropia de l’univers de l’element, llavors: 

[kJ/kg] (Eq.7) 

Respecte als conceptes exergètics, l’exergia d’un sistema representa la quantitat màxima d’energia 

que es pot transformar en treball útil [5]. En el nostre cas, equival a l’energia mínima necessària per a 

liquar argó. Per a calcular-la, s’han de comparar les propietats d’un estat determinat amb les de 

l’entorn. L’exergia d’un estat “a” es calcula de la següent forma: 

 [kJ/kg] (Eq.8) 

I el tercer balanç és el d’entropies, el qual ens permet obtenir la variació d’entropia de l’univers dels 

diferents elements termodinàmics, la qual sempre és superior (processos irreversibles) o igual que 0 

(processos reversibles). En un procés real sempre es produirà entropia. La producció d’entropia 

implica una reducció del treball útil que es pot extreure del sistema. Així, com major sigui l’entropia, 

menor serà l’aprofitament de la seva exergia. L’Univers tendeix a augmentar la seva entropia, ja que 

qualsevol procés condueix a un grau major de desordre. L’entropia de l’univers s’obté a partir de la 



Liqüefacció del gas Argó: anàlisi i optimització dels principals cicles criogènics per a l'obtenció d'argó líquid Pàg. 15 

següent expressió: 

[kJ/K] (Eq.9) 

On T0 és la temperatura de l’entorn, el qual pot aportar o cedir una quantitat de calor Q0. 

Un altre concepte termodinàmic a considerar és l’eficiència exergètica. Aquest paràmetre s’utilitza per 

a mesurar la relació entre l’exergia recuperada i l’exergia utilitzada durant el procés de transformació 

de l’energia, i de forma general es calcula com es mostra a continuació: 

(Eq.10) 

En el cas de disposar d’un compressor es farà ús de la següent expressió: 

(Eq.11) 

I en el cas d’una turbina: 

(Eq.12) 

Finalment, cal posar atenció al concepte de treball mínim, ja que quan considerem un procés 

industrial ens és essencial saber l’ordre de magnitud de les energies implicades. El mètode exergètic 

és molt útil perquè d’una manera ràpida i senzilla respon a les preguntes de quanta energia mínima o 

màxima (depenen de si cal energia, consum, o produeix energia). En efecte, considerem un procés 

de liqüefacció d’un gas i ens preguntem quanta energia caldrà. De moment no és necessari saber els 

detalls de com funciona en realitat. La figura 5.1 següent il·lustra el procés. 

Fig.5.1. Procés de liqüefacció [5]. 

Si apliquem conjuntament la 1a i la 2a llei de la termodinàmica al volum de control es pot demostrar 

que l’energia mínima necessària (treball mínim) és la variació d’exergia del fluid. Aquesta energia 

mínima necessària ve representada a la figura 5.2. 

+
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Fig.5.2. Energia mínima necessària per al procés de liqüefacció en un diagrama T-s [5]. 

Aquesta energia és definida per l’expressió: 

[kJ] (Eq.13) 

Així doncs, una vegada hem determinat el treball mínim del cicle, podem calcular el rendiment 

termodinàmic del cicle, que ens ajuda a establir si el cicle en qüestió és més o menys eficient: 

(Eq.14) 
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6. Cicles termodinàmics

En aquest capítol s’ha realitzat una explicació detallada dels cicles termodinàmics estudiats, els quals 

són els de Linde-Hampson simple, Linde-Hampson amb refredament previ, Linde-Hampson dual, el 

cicle de Claude, el de Kapitza, el de Heylandt i el de Brayton invers. 

Tal com s’explica al capítol 8, dedicat als compressors, la carrera de compressió isotèrmica és la 

millor possible, ja que en ella es requereix menys treball. No obstant això, el principal problema que 

presenta un compressor isotèrmic és que no es pot fabricar, pel fet que a la realitat és molt difícil 

controlar les variacions de temperatura. La solució més viable seria plantejar un procés multietapa de 

compressió.  

Per tal de simplificar càlculs, en tots els cicles analitzats el procés de compressió s’ha considerat 

isotèrmic, ja que d’aquesta manera es millora el rendiment del cicle. Tot i que a la realitat no és 

possible treballar amb compressors isotèrmics, calcular els seus resultats i analitzar-los ajuda a 

comprendre-ho tot millor i a establir possibles millores, pel fet que així ens aproximem 

considerablement als resultats que obtindríem en dur a terme la compressió en diverses etapes 

mitjançant compressors politròpics. 

6.1. Cicle de Linde-Hampson simple 

El cicle de Linde-Hampson simple té la configuració més senzilla d’entre tots els cicles de liqüefacció. 

No obstant la seva simplicitat, el cicle de Linde-Hampson pot liquar la majoria dels gasos permanents, 

a excepció de l'hidrogen i l'heli. Aquest cicle està format per un compressor, un intercanviador de 

calor, una vàlvula d’expansió i un separador de líquid-gas. 

A la figura 6.1 es mostra una representació senzilla del cicle de Linde-Hampson. En primer lloc, el 

gas es comprimeix isotèrmicament de baixa pressió a alta pressió (estat 1 – estat 2). Seguidament, el 

gas calent d'alta pressió passa a través d'un intercanviador de calor isomètric i es refreda mitjançant 

un gas de refrigeració de baixa pressió (estat 2 – estat 3). Llavors, el gas passa per una expansió 

d’entalpia constant a través de la vàlvula Joule-Thompson, torna a la baixa pressió inicial i entra a la 

zona bifàsica (estat 3 – estat 4). Aquí, una fracció del flux del procés es recull en forma líquida (estat 

5), i la resta del flux del procés en forma gas es refreda a través de l’intercanviador per després tornar 

a utilitzar-lo per a la següent ronda del cicle (estat 6 – estat 1). Així doncs, abans de la compressió, 

s’injecta al sistema en forma de gas compensador l’equivalent a la massa de fluid recollit, i és llavors 

quan es repeteix el cicle. 
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Fig. 6.1. Diagrama esquemàtic per a un cicle de Linde-Hampson simple. 

Aplicant la primera llei per a un flux constant a l'intercanviador de calor, la vàlvula d'expansió i el 

separador, obtenim [6]: 

(Eq.15) 

On hf és l’entalpia del líquid saturat, i ṁf és el cabal de líquid saturat. Això és així perquè no hi ha ni 

treball ni transferència de calor cap a o des de l'entorn amb aquests components. Operant l’equació 

15, obtenim:  

(Eq.16) 

D’aquí en podem extreure la fracció del flux de gas liquat del cicle, de manera que [6]: 

(Eq.17) 

La quantitat de gas liquat en el cicle depèn de la pressió i la temperatura en condicions ambientals. 

Aleshores, la pressió de sortida del compressor és un paràmetre importat pel rendiment del cicle. Si 

fem un balanç energètic a l’intercanviador de calor, obtenim [7]: 

(Eq.18) 

(Eq.19) 

On hg és l’entalpia de vapor saturat, i x és la qualitat o títol a l’estat 4. Cal dir que la qualitat a l’estat 4 

també es pot escriure com: 

(Eq.20) 

El balanç energètic del compressor es pot escriure com: 

(Eq.21) 
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I el treball per unitat de massa liquada requerit és [7]: 

(Eq.22) 

A la vàlvula d’expansió, el procés de regulació de Joule-Thomson és isentàlpic, de manera que 

podem escriure un balanç energètic com: 

(Eq.23) 

Es pot definir el coeficient de rendiment (coefficient of performance) d'aquest cicle com [7]: 

(Eq.24) 

Cal dir que el treball reversible proporciona dades útils per a la comparació entre el requisit mínim de 

treball per a la liqüefacció i el requisit real de treball. Utilitzant la segona llei de la termodinàmica, 

podem desenvolupar relacions entre el treball real i el treball reversible per als processos de 

liqüefacció. Així doncs: 

(Eq.25) 

El treball reversible per unitat de massa es pot expressar mitjançant la diferència d’exergia 

entre l’estat 1 i l’estat 5 com: 

(Eq.26) 

Per tant, l’eficiència es pot definir com: 

(Eq.27) 

6.2. Cicle de Linde-Hampson amb refredament previ 

El cicle de Linde-Hampson simple és senzill i pot liquar molts gasos, però és ineficient, ja que el cicle 

original requereix una entrada de treball elevada per unitat de rendiment. Hi ha diversos mètodes per 

millorar el rendiment d’aquest cicle, per exemple, el cicle de Linde-Hampson amb refredament previ 

millora el rendiment del cicle original perquè disminueix la temperatura del gas que entra a 

l'intercanviador de calor. Aquesta temperatura a l’entrada de l’intercanviador resulta inferior a la 

temperatura ambient i és proporcionada pel cicle de refrigeració auxiliar que utilitza un fluid refrigerant 

per refredar el flux principal de gas. En el nostre cas, s’incorpora el refredament previ afegint una línia 

de nitrogen a l’intercanviador, aquest nitrogen servirà per refredar l’argó gas i s’obté a partir d’un cicle 

de Brayton que complementa el cicle de Linde-Hampson. 

A la figura 6.2 es mostra una representació senzilla del cicle de Linde-Hampson amb refredament 

previ. En primer lloc, el gas es comprimeix isotèrmicament de baixa pressió a alta pressió (estat 1 – 
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estat 2). Seguidament, el gas calent d'alta pressió passa a través d'un intercanviador de calor 

isomètric i es refreda mitjançant un gas de refrigeració de baixa pressió (estat 2 – estat 3). Llavors, el 

gas passa per una expansió d’entalpia constant a través de la vàlvula Joule-Thompson, torna a la 

baixa pressió inicial i entra a la zona bifàsica (estat 3 – estat 4). Aquí, una fracció del flux del procés 

es recull en forma líquida (estat 5), i la resta del flux del procés en forma gas es refreda a través de 

l’intercanviador per després tornar a utilitzar-lo per a la següent ronda del cicle (estat 6 – estat 1). Així 

doncs, abans de la compressió, s’injecta al sistema en forma de gas compensador l’equivalent a la 

massa de fluid recollit, i és llavors quan es repeteix el cicle. 

Fig. 6.2. Diagrama esquemàtic per a un cicle de Linde-Hampson amb refredament previ. 

El cicle de Brayton auxiliar que condueix nitrogen està format per un compressor, una turbina i dos 

intercanviadors. La compressió és isentròpica, fet que provoca que tant la pressió com la temperatura 

del nitrogen augmentin considerablement. Seguidament, el bescanviador superior redueix la 

temperatura a pressió constant. La turbina, com el compressor, és isentròpica i continua disminuint la 

temperatura del nitrogen per facilitat que pugui absorbir calor en el bescanviador inferior. 

L’anàlisi termodinàmica del cicle de Linde-Hampson amb prerefredament es pot fer de manera similar 

al cicle de Linde-Hampson simple, no obstant això, s’han d’afegir algunes modificacions. Cal dir que, 

al bescanviador inferior de calor, T3 i T6 no poden ser inferiors al punt d’ebullició del refrigerant 

auxiliar. 

Aplicant la primera llei per a un flux constant a l'intercanviador de calor de tres canals, al separador i a 

la vàlvula d'expansió, sense considerar treball ni transferències de calor des de l'entorn cap a aquests 

components, obtenim [6]: 
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 (Eq.28) 

D’aquí en podem extreure la fracció del flux de gas liquat del cicle, de manera que [6]: 

+ r (Eq.29) 

On hf és l’entalpia del líquid saturat, r és la relació de cabal de refrigerant , i hN1 i hN4 són les 

entalpies d’entrada i sortida de la refrigeració auxiliar a l’intercanviador del cicle de Linde-Hampson. 

Així doncs, el treball de liquació d’entrada per unitat de massa es pot expressar com [7]: 

(Eq.30) 

On wauxiliar és el treball d’entrada del cicle auxiliar de refrigeració. 

En el nostre cas, per tal de calcular la massa d’argó gas que s’ha d’introduir al cicle, partim de què 

volem obtenir 1 kg d’argó líquid, i ho relacionem amb la fracció màssica que liqua. D’aquesta manera, 

podem calcular la fracció y a partir del balanç al separador, del qual obtenim que: 

[kg]    (Eq.31) 

L’intercanviador disposa de tres línies de circulació. La línia 1 conté l’argó inicialment en forma gas, 

per la línia 2 hi circula el nitrogen (refrigerant utilitzat pel cicle de refrigeració auxiliar), i per la línia 3 

circula l’argó gas recirculat (vegeu figura 6.2.1). Aleshores, els balanços queden de la següent forma: 

 [kJ] (Eq.32) 

[kJ] (Eq.33) 

 [kJ] (Eq.34) 

 [kJ] (Eq.35) 

On 𝜼intercanv és el rendiment de l’intercanviador. 

Fig. 6.2.1. Línies de l’intercanviador del cicle de Linde-Hampson amb refredament previ. 

Aquestes 4 equacions anteriors permeten obtenir les 4 incògnites qlínia1, qlínia2, qlínia3 i la massa de 

nitrogen mnitrogen que necessita el cicle de Brayton auxiliar. 

Per a calcular la massa de nitrogen que com màxim pot arribar a circular, es parteix del moment en 

què el cicle comença a funcionar, és a dir, quan encara no hi ha argó recirculat. Per tant, tota la calor 
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cedida per la línia 1 l’absorbeix la línia de nitrogen, sent així: 

[kg] (Eq.36) 

I per acabar, cal dir que el treball net del cicle es calcula a partir del treball del compressor principal, 

del treball de compressió del cicle de Brayton i del treball d’expansió de la turbina del cicle de 

Brayton. Cal dir que els treballs dels compressors són positius, ja que aquests requereixen energia, i 

el treball de la turbina és negatiu, ja que l’energia surt del sistema. Llavors el treball net del cicle 

s’expressa com mostra l’equació 37: 

 [kJ] (Eq.37) 

Aquest wnet_cicle es troba expressat en kJ, si ho volem passar a kWh, només cal fer: 

[kWh] (Eq.38) 

6.3. Cicle de Linde-Hampson dual 

Aquest cicle incorpora dues etapes d'expansió de Joule-Thompson. També incorpora dues etapes de 

compressió, la primera amb una pressió intermèdia, i la segona a alta pressió. 

A la figura 6.3 es mostra una representació senzilla del cicle de Linde-Hampson dual. En primer lloc, 

el gas es comprimeix isotèrmicament de baixa pressió a pressió intermèdia (estat 1 – estat 2). 

Seguidament, el gas de pressió intermèdia juntament amb el flux que prové de l’intercanviador es 

comprimeix a alta pressió (estats 2 – 4). A continuació aquest flux passa a través de l’intercanviador 

de calor isomètric i es refreda mitjançant un gas de refrigeració de baixa pressió (estat 5 – estat 6). A 

la sortida d’aquest intercanviador, el gas passa per una expansió d’entalpia constant a través de la 

vàlvula Joule-Thompson (estat 6 – estat 7). Aquí es separa una fracció del flux del procés (estat 8), i 

la resta del flux del procés en forma de vapor es refreda a través de l’intercanviador de tres canals 

(estat 12 – estat 3). El flux que prové de l’estat 8 torna a passar per una expansió d’entalpia constant 

a través de la vàlvula Joule-Thompson (estat 8 – estat 9). Aquí, una fracció del flux del procés es 

recull en forma líquida (estat 10), i la resta de flux es recircula al primer intercanviador (estat 11 – 

estat 1). Així doncs, abans de la compressió, s’injecta al sistema en forma de gas compensador 

l’equivalent a la massa de fluid recollit, i és llavors quan es repeteix el cicle. 



Liqüefacció del gas Argó: anàlisi i optimització dels principals cicles criogènics per a l'obtenció d'argó líquid Pàg. 23 

Fig. 6.3. Diagrama esquemàtic per a un cicle de Linde-Hampson dual. 

Aplicant la primera llei per a un flux constant a l'intercanviador de calor de tres canals, al separadors i 

a les vàlvules d'expansió, sense considerar treball ni transferències de calor des de l'entorn cap a 

aquests components, obtenim [6]:  

 (Eq.39) 

La relació de cabal de vapor de pressió intermèdia es pot expressar com: 

(Eq.40) 

On ṁ és el cabal total i ṁi és el cabal màssic del vapor de pressió intermèdia. 

Així doncs, la fracció de gas liquat del cicle es pot expressar com [6]: 

+ i (Eq.41) 

On hf és l’entalpia del líquid saturat. 

Aquest cicle treballa amb tres pressions diferents, sent una d’elles la pressió atmosfèrica. 

L’intercanviador actua amb tres línies de circulació i tota la calor que cedeix, és absorbit, i no 

bescanvia calor amb l’entorn. El treball net d’aquest cicle es calcula a partir dels dos compressors. 

Així doncs, el treball de liquació d’entrada per unitat de massa es pot expressar com [6]: 

 (Eq.42) 

I consegüentment: 
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[kJ] (Eq.43) 

Aquest wnet_cicle es troba expressat en kJ, si ho volem passar a kWh, només cal fer: 

[kWh] (Eq.44) 

6.4. Cicle de Claude 

El cicle de Claude està format per un compressor, un conjunt de tres intercanviadors de calor, una 

turbina, una vàlvula d’expansió i un separador de líquid-gas. 

A la figura 6.4 es mostra una representació senzilla del cicle de Claude. En primer lloc, el gas es 

comprimeix isotèrmicament de baixa pressió a alta pressió (estat 1 – estat 2). Seguidament, el gas 

calent d'alta pressió passa a través del primer intercanviador de calor isomètric i es refreda mitjançant 

un gas de refrigeració de baixa pressió (estat 2 – estat 3). A la sortida d’aquest primer intercanviador, 

una part de la massa d’argó inicial se separa i s’expandeix a través de la turbina donant lloc a l’estat 

10. La resta, continua el seu camí a través del segon i tercer intercanviador de calor (estats 3-4-5).

Llavors, el gas passa per una expansió d’entalpia constant a través de la vàlvula Joule-Thompson, 

torna a la baixa pressió inicial i entra a la zona bifàsica (estat 5 – estat 6). Aquí, una fracció del flux 

del procés es recull en forma líquida (estat 7), i la resta del flux del procés en forma gas es refreda a 

través del tercer intercanviador (estat 8 – estat 9). És llavors quan la porció del gas separada per 

enviar a la turbina retorna al corrent a l'entrada del segon intercanviador de calor en una línia de 

baixa pressió (estat 11 – estat 12), i finalment el flux es recircula al primer intercanviador (estat 12 – 

estat 1). Així doncs, abans de la compressió, s’injecta al sistema en forma de gas compensador 

l’equivalent a la massa de fluid recollit, i és llavors quan es repeteix el cicle. 

Fig. 6.4. Diagrama esquemàtic per a un cicle de Claude. 

Aplicant la primera llei per a un flux constant als intercanviadors de calor, al separador i a la vàlvula 

d'expansió, sense considerar treball ni transferències de calor des de l'entorn cap a aquests 
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components, obtenim [6]: 

 (Eq.45) 

La fracció d’argó gas que es divideix a la sortida del primer bescanviador i que s’expansiona a través 

de la turbina, es pot expressar com: 

(Eq.46) 

On ṁ és el cabal total i ṁe és el cabal que s’expansiona a través de la turbina. 

I la fracció de gas liquat del cicle es pot expressar com [6]: 

+ x (Eq47) 

On hf és l’entalpia del líquid saturat. Aquesta darrera equació indica que, per a una temperatura 

d’entrada a la turbina constant (T3), en augmentar el flux d’expansió augmentaria l’efecte de 

refredament i, en conseqüència, disminuiria la temperatura d’entrada de la vàlvula JT (T5), de manera 

que s’obtindria un major rendiment. Tot i això, cal dir que quan augmenta la liqüefacció o líquid extret, 

la quantitat de gas que retorna al cicle disminueix i això redueix l'efecte de refredament. Per tant, 

podem concloure que hi ha un cabal òptim desviat a través de l'expansor per al cicle. 

La turbina o expansor es pot tractar com adiabàtica, i el treball per unitat de massa produït 

per aquesta es pot escriure com: 

(Eq.48) 

(Eq.49) 

(Eq.50) 

El cicle de Claude treballa amb dues pressions diferents, sent una d’elles la pressió atmosfèrica. 

La turbina es defineix adiabàtica amb un rendiment isentròpic determinat. Els intercanviadors 

només actuen amb dues línies de circulació i tota la calor que cedeix el fluid calent (línia d’anada) 

és absorbit per la línia freda (línia de tornada), i no bescanvien calor amb l’entorn.  

El treball net d’aquest cicle es calcula a partir del compressor i la turbina. Així doncs, el treball de 

liquació d’entrada per unitat de massa es pot expressar com [7]: 

 - (Eq.51) 

I consegüentment: 
[kJ] (Eq.52) 

Aquest wnet_cicle es troba expressat en kJ, si ho volem passar a kWh, només cal fer: 

[kWh] (Eq.53) 
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6.5. Cicle de Kapitza 

El cicle de Kapitza és una versió modificada del cicle de Claude, ja que té gairebé la mateixa 

composició eliminant només l’últim bescanviador. Així doncs, aquest cicle està format per un 

compressor, un conjunt de dos intercanviadors de calor, una turbina, una vàlvula d’expansió i un 

separador de líquid-gas. 

A la figura 6.5 es mostra una representació senzilla del cicle de Kapitza. En primer lloc, el gas es 

comprimeix isotèrmicament de baixa pressió a alta pressió (estat 1 – estat 2). Seguidament, el gas 

calent d'alta pressió passa a través del primer intercanviador de calor isomètric i es refreda mitjançant 

un gas de refrigeració de baixa pressió (estat 2 – estat 3). A la sortida d’aquest primer intercanviador, 

una part de la massa d’argó inicial se separa i s’expandeix a través de la turbina donant lloc a l’estat 

8. La resta, continua el seu camí a través del segon intercanviador de calor (estat 3 – estat 4).

Llavors, el gas passa per una expansió d’entalpia constant a través de la vàlvula Joule-Thompson, 

torna a la baixa pressió inicial i entra a la zona bifàsica (estat 4 – estat 5). Aquí, una fracció del flux 

del procés es recull en forma líquida (estat 6). És llavors quan la porció del gas separada per enviar a 

la turbina retorna al corrent a l'entrada del segon intercanviador de calor en una línia de baixa pressió 

(estat 9 – estat 10), i finalment el flux es recircula al primer intercanviador (estat 10 – estat 1). Així 

doncs, abans de la compressió, s’injecta al sistema en forma de gas compensador l’equivalent a la 

massa de fluid recollit, i és llavors quan es repeteix el cicle. 

Fig. 6.5. Diagrama esquemàtic per a un cicle de Kapitza. 

Aplicant la primera llei per a un flux constant als intercanviadors de calor, al separador i a la vàlvula 

d'expansió, sense considerar treball ni transferències de calor des de l'entorn cap a aquests 

components, obtenim [6]: 

(Eq.54) 

La fracció d’argó gas que es divideix a la sortida del compressor i que s’expansiona a través de la 
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turbina es pot expressar com: 

(Eq.55) 

On ṁ és el cabal total i ṁe és el cabal que s’expansiona a través de la turbina. 

I la fracció de gas liquat del cicle es pot expressar com [6]: 

+ x (Eq.56) 

On hf és l’entalpia del líquid saturat. Aquesta darrera equació indica que, per a una temperatura 

d’entrada a la turbina constant (T3), en augmentar el flux d’expansió augmentaria l’efecte de 

refredament i, en conseqüència, disminuiria la temperatura d’entrada de la vàlvula JT (T4), de manera 

que s’obtindria un major rendiment. Tot i això, cal dir que  quan augmenta la liqüefacció o líquid 

extret, la quantitat de gas que retorna al cicle disminueix i això redueix l'efecte de refredament. Per 

tant, podem concloure que hi ha un cabal òptim desviat a través de l'expansor per al cicle. 

La turbina o expansor es pot tractar com adiabàtica, i el treball per unitat de massa produït 

per aquesta es pot escriure com: 

(Eq.57) 

(Eq.58) 

(Eq.59) 

El cicle de Kapitza treballa amb dues pressions diferents, sent una d’elles la pressió atmosfèrica. 

La turbina es defineix adiabàtica amb un rendiment isentròpic determinat. Els intercanviadors 

només actuen amb dues línies de circulació i tota la calor que cedeix el fluid calent (línia d’anada) 

és absorbit per la línia freda (línia de tornada), i no bescanvien calor amb l’entorn. 

El treball net d’aquest cicle es calcula a partir del compressor i la turbina. Així doncs, el treball de 

liquació d’entrada per unitat de massa es pot expressar com [7]: 

 - (Eq.60) 

I consegüentment: 

[kJ] (Eq.61) 

Aquest wnet_cicle es troba expressat en kJ, si ho volem passar a kWh, només cal fer: 

 [kWh] (Eq.62) 
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6.6. Cicle de Heylandt 

El cicle de Heylandt és una versió modificada del cicle de Claude, ja que té gairebé la mateixa 

composició eliminant només el primer bescanviador, a diferència del cicle de Kapitza que s’eliminava 

el darrer bescanviador. Així doncs, aquest cicle està format per un compressor, un conjunt de dos 

intercanviadors de calor, una turbina, una vàlvula d’expansió i un separador de líquid-gas. 

A la figura 6.6 es mostra una representació senzilla del cicle de Heylandt. En primer lloc, el gas es 

comprimeix isotèrmicament de baixa pressió a alta pressió (estat 1 – estat 2). Seguidament, el gas 

calent d'alta pressió passa a través del primer intercanviador de calor isomètric i es refreda mitjançant 

un gas de refrigeració de baixa pressió (estat 2 – estat 3). A la sortida del compressor, una part de la 

massa d’argó inicial se separa i s’expandeix a través de la turbina donant lloc a l’estat 10. La resta del 

gas calent d'alta pressió passa a través dels intercanviadors de calor isomètrics i es refreda 

mitjançant un gas de refrigeració de baixa pressió (estats 2-3-4). Llavors, el gas passa per una 

expansió d’entalpia constant a través de la vàlvula Joule-Thompson, torna a la baixa pressió inicial i 

entra a la zona bifàsica (estat 4 – estat 5). Aquí, una fracció del flux del procés es recull en forma 

líquida (estat 6), i la resta del flux del procés en forma gas es refreda a través del segon 

intercanviador (estat 7 – estat 8). És llavors quan la porció del gas separada per enviar a la turbina 

retorna al corrent a l'entrada del primer intercanviador de calor en una línia de baixa pressió, i 

finalment el flux es recircula a aquest primer intercanviador (estat 9 – estat 10). Així doncs, abans de 

la compressió, s’injecta al sistema en forma de gas compensador l’equivalent a la massa de fluid 

recollit, i és llavors quan es repeteix el cicle. 

Fig. 6.6. Diagrama esquemàtic per a un cicle de Heylandt. 

Aplicant la primera llei per a un flux constant als intercanviadors de calor, al separador i a la vàlvula 

d'expansió, sense considerar treball ni transferències de calor des de l'entorn cap a aquests 

components, obtenim [6]: 
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(Eq.63) 

La fracció d’argó gas que es divideix a la sortida del compressor i que s’expansiona a través de la 

turbina es pot expressar com: 

(Eq.64) 

On ṁ és el cabal total i ṁe és el cabal que s’expansiona a través de la turbina. 

I la fracció de gas liquat del cicle es pot expressar com [6]: 

+ x (Eq.65) 

On hf és l’entalpia del líquid saturat. Aquesta darrera equació indica que, per a una temperatura 

d’entrada a la turbina constant (T2), en augmentar el flux d’expansió augmentaria l’efecte de 

refredament i, en conseqüència, disminuiria la temperatura d’entrada de la vàlvula JT (T4), de manera 

que s’obtindria un major rendiment. Tot i això, cal dir que  quan augmenta la liqüefacció o líquid 

extret, la quantitat de gas que retorna al cicle disminueix i això redueix l'efecte de refredament. Per 

tant, podem concloure que hi ha un cabal òptim desviat a través de l'expansor per al cicle. 

La turbina o expansor es pot tractar com adiabàtica, i el treball per unitat de massa produït 

per aquesta es pot escriure com: 

(Eq.66) 

(Eq.67) 

(Eq.68) 

El cicle de Heylandt treballa amb dues pressions diferents, sent una d’elles la pressió atmosfèrica. 

La turbina es defineix adiabàtica amb un rendiment isentròpic determinat. Els intercanviadors 

només actuen amb dues línies de circulació i tota la calor que cedeix el fluid calent (línia d’anada) 

és absorbit per la línia freda (línia de tornada), i no bescanvien calor amb l’entorn. 

El treball net d’aquest cicle es calcula a partir del compressor i la turbina. Així doncs, el treball de 

liquació d’entrada per unitat de massa es pot expressar com [7]: 

 - (Eq.69) 

I consegüentment: 

[kJ] (Eq.70) 

Aquest wnet_cicle es troba expressat en kJ, si ho volem passar a kWh, només cal fer: 

[kWh] (Eq.71) 
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6.7. Cicle de Brayton invers 

El cicle de Brayton difereix dels cicles anteriors, els quals tenien moltes similituds entre ells. En el 

nostre estudi ens basarem en un cicle de Brayton que per liquar argó fa servir heli. L’heli és adient, ja 

que el seu punt d’ebullició és inferior al de l’argó, per tant, no hi ha risc que aquest acabi liquant. 

Aquest cicle està format per un compressor, dos intercanviadors de calor i una turbina. A la figura 6.7 

es mostra una representació senzilla del cicle de Brayton invers estudiat. Cal dir que l’argó efectua un 

recorregut a través dels dos bescanviadors. L’heli, en canvi, recorre tots els diferents elements 

absorbint la calor que desprèn la línia d’argó mentre es va refredant. En primer lloc, l’heli es 

comprimeix isotèrmicament de baixa pressió a alta pressió (estat 1 – estat 2). Seguidament, el gas 

calent d'alta pressió passa a través del primer intercanviador (estat 2 – estat 3). A la sortida d’aquest 

primer intercanviador, s’expandeix a través de la turbina donant lloc a l’estat 4, i continua el seu camí 

a través del segon i primer intercanviador de calor (estats 4-5-1, i és llavors quan es repeteix el cicle. 

Respecte al recorregut de l’argó, cal dir que únicament efectua un recorregut a través del primer i 

segon intercanviadors de calor (estats 6-7-8). Llavors és aquí que flux d’argó del procés es recull en 

forma líquida. 

Fig. 6.7. Diagrama esquemàtic per a un cicle de Brayton invers. 
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Si es realitza un balanç als dos intercanviadors, s’obtenen dues equacions amb dues incògnites. La 

primera, la massa d’heli requerida per liquar 1 kg d’argó. La segona, l’entalpia de l’estat 7, el qual 

estava incomplet i ara ja és possible calcular. D’aquesta manera, del primer intercanviador obtenim: 

(Eq.72) 

I del segon intercanviador: 

(Eq.73) 

La turbina es defineix adiabàtica amb un rendiment isentròpic determinat. El treball net d’aquest 

cicle es calcula a partir del compressor i la turbina. Així doncs, el treball de liquació d’entrada per 

unitat de massa es pot expressar com: 

 - (Eq.74) 

I consegüentment: 

[kJ] (Eq.75) 

Aquest wnet_cicle es troba expressat en kJ, si ho volem passar a kWh, només cal fer: 

[kWh] (Eq.76) 



Pág. 32 Memòria 

7. Anàlisi dels costos

L’objectiu d’aquest capítol és estimar els costos que suposaria la producció d’argó líquid en els 

diferents cicles criogènics estudiats. L'anàlisi s’ha fet considerant el cost de l'energia, d’operació i 

manteniment, i les despeses d’adquisició dels equips. 

Primerament, s’explicaran els costos energètics, ja que els costos de liqüefacció en una planta d’argó 

líquid a gran escala depenen principalment d’aquests. En segon lloc, es detallaran els costos 

d’operació i manteniment, els quals els constitueixen: les nòmines de la planta, els subministraments i 

equips consumibles, els serveis de suport extern i altres costos diversos.  

També cal dir que la inversió de capital en un sistema de liqüefacció depèn, en gran manera, de la 

taxa de producció, dels tipus de cicles de liqüefacció utilitzats i de la ubicació de la planta. És per això 

que s’ha fet una estimació del cost d’adquisició dels equips en funció de les seves característiques 

nominals. 

7.1. Cost de l’energia 

Els requisits elèctrics dels compressors o el cost de la potència necessària són funcions essencials 

davant l’eficiència de liquació. A aquests costos se’ls coneix com a costos energètics, i són 

comparables amb els costos no energètics, ja que diversos estudis han demostrat que per a 

velocitats de producció de fins a 1500 kg/h els costos energètics i no energètics són similars [8]. No 

obstant això, per a velocitats de producció superiors a aquest valor, en augmentar la taxa de 

producció, també augmenten els costos energètics, esdevenint superiors als costos no energètics. 

El requisit del cost d'energia del sistema es pot escriure com [8]: 

(Eq.77) 

On E és el cost elèctric en €/kg d’argó liquat, Wi és el treball ideal necessari en kWh/kg, FOM és el 

factor de qualitat (eficiència), 𝜼m és l’eficiència del motor, i CE és el cost de l'energia elèctrica en 

€/kWh. 

Així doncs, podem afirmar que els costos energètics són menors per a taxes de producció baixes.  I a 

mesura que augmenta la taxa de producció, els costos energètics esdevenen més grans i superiors 

als costos no energètics. És per això que podem dir que els costos de liqüefacció d’argó en una 

planta a gran escala depenen principalment dels costos energètics. 

Tenint present que els costos energètics depenen de l'eficiència de liqüefacció, la millora d'aquest 

hauria de disminuir significativament el cost de liqüefacció de l’argó. 
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En aquest treball, s’ha considerat el cost de l’energia elèctrica de 0,153978 €/kWh, proporcionat per 

l’empresa Endesa amb la tarifa One Luz [9]. Amb aquesta tarifa el kWh té un preu fix cada mes, i està 

destinada a aquells clients que utilitzen electricitat de forma estable al llarg del dia, ja que el preu de 

l’electricitat és el mateix per a qualsevol hora. Cal dir que el preu de l’electricitat canvia constantment i 

aquest valor ha estat agafat l’octubre de l’any 2021. 

7.2. Costos d’operació i manteniment 

Els components principals dels costos d'operació i manteniment són: 

1. La nòmina de la planta que es basa en la mida del personal de treball, inclosa la supervisió 

i l'enginyeria. 

2. Els subministraments i els equips consumibles que inclouen catalitzadors, lubricants, 

productes químics, altres subministraments diversos, despeses d'oficina, altres despeses 

incidentals, i peces i materials de renovació de manteniment. 

3. Els serveis de suport externs pel que fa a certs tipus de manteniment i altres operacions 

segons sigui necessari. 

4. Costos diversos que inclouen la formació de personal nou, desplaçaments i manteniment 

de l'edifici. 

Els costos d'operació i manteniment (O&M) són difícils d'estimar. Un mètode per fer-ne una 

aproximació és examinar els registres d'operació i manteniment de plantes similars ja existents. Els 

costos de liqüefacció d’argó per unitat de producte verifiquen l'equació següent [8]: 

   (Eq.78) 

On C(O&M) és el cost d'operació i manteniment, P és la potència d'entrada (també potència del 

compressor) en kW, i Q és la taxa de producció en kg/h. 

La potència d'entrada es pot trobar a partir de l'equació següent [8]: 

     (Eq.79) 

De vegades s'estima que els costos d'operació i manteniment són un percentatge fix de la inversió de 

capital amortitzable per any. Per a plantes complexes i condicions corrosives severes, aquest factor 

es troba al voltant d’un 12% de la inversió de capital amortitzable per any. Per a plantes senzilles amb 

condicions relativament suaus i no corrosives, el 3,5% hauria de ser adequat [8]. 

Els costos de manteniment són una categoria semivariable que generalment es distribueixen de 
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manera equitativa entre mà d'obra i materials. Per fer una estimació preliminar, els diferents factors 

que componen el manteniment de la planta es poden calcular utilitzant els percentatges aproximats 

de la taula 7.1. 

Taula 7.1: Percentatges aproximats per l’estimació preliminar dels costos de manteniment [8]. 

Treball del director de manteniment 35 – 40% 

Mà d’obra directa de manteniment 7 – 8% 

Materials de manteniment 35 – 40% 

Contracte de manteniment 18 – 20% 

Cal dir que a mesura que el projecte evoluciona cap a un pla de dotació definitiu, els factors es poden 

millorar i finalment se substitueixen per xifres més exactes. Els costos de manteniment generalment 

augmenten amb l'edat dels equips, és per això que en la majoria de les estimacions s’utilitza una xifra 

mitjana per a aquest càlcul. 

7.3. Costos dels equips 

Per estimar els costos d’adquisició i d’instal·lació dels principals equips existeixen una sèrie de 

fórmules i taules específiques per a cada tipus d’equip segons la mida d’aquests i les condicions 

d’operació. Habitualment, aquests costos s’estimen a partir de les correlacions de Turton. En els 

cicles que s’han estudiat en aquest treball, els principals components bàsics són: compressor, 

intercanviador de calor, separador, turbina o expansor, i vàlvula d’expansió. 

El cost d’adquisició d’un equip es calcula de la següent forma [10]: 

(Eq.80) 

On  és el cost de l’equip a pressió ambiental i utilitzant acer al carboni, A és l’atribut de l’equip, i K1, 

K2, K3 són els coeficients determinats per al tipus d’equip. A la taula 7.2 hi trobem els valors dels 

coeficients per al càlcul del cost de cada component bàsic. 

Taula 7.2: Coeficients per a l’estimació dels costos de l’equip comprat [10]. 

Coeficients 

Component K1 K2 K3 Capacitat, unitats 

Compressor 2,2897 1,3604 -0,1027 Potència, kW 

Intercanviador de calor 4,3247 -0,303 0,1634 Pressió, bar 

Separador 3,1761 -0,1373 0,3414 Cabal, l/s 

Turbina / Expansor 2,2476 1,4965 -0,1618 Potència, kW 

Vàlvula d’expansió 3,3322 0,4838 0,3434 Àrea, m2 

Els resultats de l’estimació de costos es presenten a continuació. S’han considerat diversos rangs 

d’atributs pels diferents components. Cal dir que aquests costos s’interpreten com els costos finals 

dels components bàsics, però poden diferir significativament a la xifra real. 
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7.3.1. Cost del compressor 

Per estimar els costos dels compressors s’ha fet ús de les correlacions de Turton explicades 

anteriorment, considerant els coeficients K1, K2, K3 de valor 2,2897, 1,3604 i -0,1027, respectivament. 

S’han considerat compressors d’entre 50 kW i 400 kW de potència, i s’han obtingut els resultats que 

es troben a la taula 7.3. 

Taula 7.3: Estimació de cost del compressor. 

Potència (kW) (€) 

50 20.162 

100 39.783  

150 58.041  

200 75.206  

250 91.479  

300 107.003  

350 121.884  

400 136.204  

Amb els resultats obtinguts observem que el cost del compressor augmenta significativament a 

mesura que augmenta la potència nominal de l’equip (vegeu figura 7.1). Per tal de minimitzar costos, 

s’agafarà el compressor que disposi de la menor potència nominal possible, sempre tenint present 

que aquesta ha de ser superior a la potència de treball real d’aquest component bàsic. És per això 

que a l’hora de triar el compressor indicat s’ha de saber en quines condicions treballarà aquest. 

 

Fig. 7.1. Representació del cost del compressor en funció de la potència nominal. 

- Verificació dels costos 

Per tal de verificar que els costos calculats es corresponen amb la realitat, s’ha decidit comparar-los 

amb els d’equips similars que actualment es troben al mercat. Primerament, s’ha considerat un 

compressor d’aire de la marca Atlas Copco, en concret el model GA18+F. I un altre de la marca 

Ingersoll Rand, model RS315IE-A14. 
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1. Compressor Atlas Copco, GA18+F [11].

Aquest compressor té una potència nominal de 45 kW, i un preu de 17.395 €. A la figura 7.2

es pot observar una imatge d’aquest equip, i a la taula 7.4 es poden observar les seves

especificacions tècniques.

Figura 7.2: Compressor Atlas Copco, 
GA18+F. 

Taula 7.4: Especificacions tècniques del compressor Atlas 

Copco, GA18+F. 

Pressió de treball 7,5 bar(e) - 13 bar(e) 

Potència instal·lada del motor 37 kW - 45 kW 

Capacitat FAD (l/s) 88 l/s - 150 l/s 

Capacitat FAD (m³/h) 317 m³/h - 539 m³/h 

Si calculem amb les correlacions de Turton quin seria el cost d’un compressor amb potència 

nominal de 45kW, ens dóna de 18.115 €. Així doncs, veiem que els dos costos difereixen en 

720 €. 

2. Compressor Ingersoll Rand, RS315IE-A14 [12].

Aquest compressor té una potència nominal de 315 kW, i un preu de 104.370 €. A la figura

7.3 es pot observar una imatge d’aquest equip, i a la taula 7.5 es poden observar les seves

especificacions tècniques.

Fig.7.3: Compressor Ingersoll Rand, 
RS315IE-A14. 

Taula 7.5: Especificacions tècniques del 

compressor Ingersoll Rand, RS315IE-A14. 

Pressió màxima (barg) 14 barg 

Pressió màxima (psig) 203 psig 

Potència nominal 315 kW 

Capacitat FAD (m3/min) 49.0 m3/min 

Capacitat FAD (cfm) 1730 cfm 

Si calculem amb les correlacions de Turton quin seria el cost d’un compressor amb potència 

nominal de 315kW, ens dóna de 111.531 €. Així doncs, veiem que els dos costos difereixen 

en 7.161 €. 

Si calculem la diferència entre els costos reals i els calculats amb Turton, per als casos de potència 

nominal de 45 kW i 315 kW obtenim que la diferència és del 3,97% i del 6,42%, respectivament, tal 

com es pot veure a la taula 7.6. Aquests percentatges, al ser relativament baixos, els podem 
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considerar acceptables. Aleshores, podem afirmar que els costos calculats anteriorment es 

corresponen amb la realitat. 

Taula 7.6: Resum de costos amb Turton i costos reals dels compressors. 

Potència nominal Cost amb Turton (€) Cost real (€) Diferència (€) % Diferència 

45 kW 18.115 17.395 720 3,97% 

315 kW 111.531 104.370 7.161 6,42% 

7.3.2. Cost de l’intercanviador de calor 

Per estimar els costos dels intercanviadors de calor s’ha fet ús de les correlacions de Turton, 

considerant els coeficients K1, K2, K3 de valor 4,3247, -0,303 i 0,1634, respectivament. S’han 

considerat intercanviadors de calor de pressions de servei màximes d’entre 5 bar i 70 bar, i s’han 

obtingut els resultats que es troben a la taula 7.7. 

Taula 7.7: Estimació de cost de l’intercanviador de calor. 

Pressió (bar) (€) 

5 15.586 

10 15.314 

20 16.109 

30 17.126 

40 18.141 

50 19.123 

60 20.071 

70 20.985 

Amb els resultats obtinguts observem que el cost de l’intercanviador de calor per a una pressió de 

servei màxima de 10 bar és lleugerament menor que el d’un de 5 bar de pressió de servei. No 

obstant això, veiem que per pressions superiors a 10 bar el cost de l’intercanviador augmenta a 

mesura que augmenta la pressió de servei de l’equip (vegeu figura 7.4). 

Per tal de minimitzar costos, si es necessita un intercanviador de calor amb una pressió de servei 

menor a 10 bar (1000 kPa), s’elegirà l’intercanviador que tingui la pressió de servei de 10 bar. En cas 

contrari, de què es necessiti un intercanviador de calor amb una pressió de servei superior a 10 bar, 

s’agafarà l’equip que disposi de la menor pressió de servei possible, sempre tenint present que 

aquesta ha de ser superior a la pressió de treball real d’aquest component. És per això que a l’hora 

de triar l’intercanviador de calor indicat s’ha de saber en quines condicions treballarà aquest. 
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Figura 7.4. Representació del cost de l’intercanviador de calor en funció de la pressió de servei màxima. 

- Verificació dels costos

Per tal de verificar que els costos calculats es corresponen amb la realitat, s’ha decidit comparar-los 

amb els d’equips similars que actualment es troben al mercat. Primerament, s’ha considerat un 

intercanviador de calor gas-líquid de la marca Alfa Laval, en concret el model GLX30. I un 

intercanviador de calor de plaques de la marca Danfoss, model SONDEX® Traditional. 

1. Intercanviador de calor Alfa Laval, GLX30 [13].

Aquest intercanviador de calor té una pressió de servei màxima de 15 bar, i un preu de

17.500 €. A la figura 7.5 es pot observar una imatge d’aquest equip, i a la taula 7.8 es poden

observar les seves especificacions tècniques.

Fig. 7.5 Intercanviador de calor Alfa 
Laval, GLX30. 

Taula 7.8: Especificacions tècniques de 

l’intercanviador de calor Alfa Laval, GLX30. 

Pressió de servei màxima (bar) 15 bar 

Pressió de servei màxima (psi) 217 psi 

Temperatura màxima 750 °C 

Si calculem amb les correlacions de Turton quin seria el cost d’un intercanviador de calor amb 

una pressió de servei de 15 bar, ens dóna de 15.644 €. Així doncs, veiem que els dos costos 

difereixen en 1.856 €. 
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2. Intercanviador de calor Danfoss, SONDEX® Traditional [14]. 

Aquest intercanviador de calor té una pressió de servei màxima de 30 bar, i un preu de 

15.000 €. A la figura 7.6 es pot observar una imatge d’aquest equip, i a la taula 7.9 es poden 

observar les seves especificacions tècniques. 

 

Fig.7.6. Intercanviador de calor 
Danfoss, SONDEX® Traditional. 

Taula 7.9: Especificacions tècniques de 

l’intercanviador de calor Danfoss, SONDEX® 

Traditional. 

Pressió de servei màxima (bar) 30 bar 

Pressió de servei màxima (psi) 435 psi 

Temperatura màxima 180 °C 
 

Si calculem amb les correlacions de Turton quin seria el cost d’un intercanviador de calor amb 

una pressió de servei de 30 bar, ens dóna de 17.126 €. Així doncs, veiem que els dos costos 

difereixen en 2.126 €. 

Si calculem la diferència entre els costos reals i els calculats amb Turton, per als casos de pressió de 

servei de 15 bar i 30 bar obtenim que la diferència és de l’11,86% i del 12,41%, respectivament, tal 

com es pot veure a la taula 7.10. Aquests percentatges, en ser relativament baixos, els podem 

considerar acceptables. Aleshores, podem afirmar que els costos calculats anteriorment es 

corresponen amb la realitat. 

Taula 7.10: Resum de costos amb Turton i costos reals dels intercanviadors de calor. 

Pressió de servei Cost amb Turton (€) Cost real (€) Diferència (€) % Diferència 

15 bar 15.644 17.500 1.856 11,86% 

30 bar 17.126 15.000 2.126 12,41% 

7.3.3. Cost del separador 

Per estimar els costos dels separadors s’ha fet ús de les correlacions de Turton, considerant els 

coeficients K1, K2, K3 de valor 3,1761, -0,1373 i 0,3414, respectivament. S’han considerat separadors 

amb cabals d’entrada d’entre 10 l/s i 100 l/s, i s’han obtingut els resultats que es troben a la taula 

7.11. 
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Taula 7.11: Estimació de cost del separador. 

Cabal (l/s) (€) 

10 2.400 

20 3.761 

40 6.798 

50 8.478 

70 12.163 

80 14.167 

90 16.278 

100 18.497 

Amb els resultats obtinguts observem que el cost del separador augmenta significativament a mesura 

que augmenta el cabal d’entrada de l’equip (vegeu figura 7.7). Per tal de minimitzar costos, s’agafarà 

el separador que disposi del menor cabal suportable possible, sempre tenint present que aquest ha 

de ser superior al cabal del qual es disposa realment al respectiu cicle criogènic. És per això que a 

l’hora de triar el separador indicat s’ha de saber en quines condicions treballarà aquest. 

Fig.7.7. Representació del cost del separador en funció del cabal d’entrada. 

- Verificació dels costos

Per tal de verificar que els costos calculats es corresponen amb la realitat, s’ha decidit comparar-los 

amb els d’equips similars que actualment es troben al mercat. Primerament, s’ha considerat un 

separador d’hidrocarburs de la marca Aquaenergy, Classe I. I un separador de gas natural de la 

marca Kosun, model MGS800-1400. 

1. Separador Aquaenergy, Classe I [15].

Aquest separador té capacitat per un cabal de fins a 20 l/s, i un preu de 3.650 €. A la figura

7.8 es pot observar una imatge d’aquest equip, i a la taula 7.12 es poden observar les seves

especificacions tècniques.
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Fig.7.8. Separador Aquaenergy, 
Classe I. 

Taula 7.12: Especificacions tècniques del separador 

Aquaenergy, Classe I 

Cabal màxim (l/s) 20 l/s 

Cabal màxim (m3/s) 0,02 m3/s 

Volum de decantador 2000 l 

Volum de separador 2060 l 

Volum total 4060 l 
 

Si calculem amb les correlacions de Turton quin seria el cost d’un separador  amb un cabal de 

20 l/s, ens dóna de 3.761 €. Així doncs, veiem que els dos costos difereixen en 111 €. 

2. Separador Kosun, MGS800-1400 [16]. 

Aquest separador té capacitat per un cabal de fins a 90 l/s, i un preu de 15.840 €. A la figura 

7.9 es pot observar una imatge d’aquest equip, i a la taula 7.13 es poden observar les seves 

especificacions tècniques. 

 

Fig.7.9. Separador Kosun, MGS800-
1400. 

Taula 7.13: Especificacions tècniques del separador 

Kosun, MGS800-1400 

Cabal màxim (l/s) 90 l/s 

Cabal màxim (m3/s) 0,09 m3/s 

Voltatge 380 / 460 V 
 

Si calculem amb les correlacions de Turton quin seria el cost d’un separador  amb un cabal de 

90 l/s, ens dóna de 16.278 €. Així doncs, veiem que els dos costos difereixen en 438 €. 

Si calculem la diferència entre els costos reals i els calculats amb Turton, per als casos de cabal de 

20 l/s i 90 l/s, obtenim que la diferència és del 2,95% i del 2,69%, respectivament, tal com es pot 

veure a la taula 7.14. Aquests percentatges, en ser relativament baixos, els podem considerar 

acceptables. Aleshores, podem afirmar que els costos calculats anteriorment es corresponen amb la 

realitat. 
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Taula 7.14: Resum de costos amb Turton i costos reals dels compressors. 

Cabal Cost amb Turton (€) Cost real (€) Diferència (€) % Diferència 

20 l/s 3.761 3.650 111 2,95% 

90 l/s 16.278 15.840 438 2,69% 

7.3.4. Cost de la turbina 

Per estimar els costos de les turbines s’ha fet ús de les correlacions de Turton, considerant els 

coeficients K1, K2, K3 de valor 2,2476, 1,4965 i -0,1618, respectivament. S’han considerat turbines 

d’entre 10 kW i 100 kW de potència, i s’han obtingut els resultats que es troben a la taula 7.15. 

Taula 7.15: Estimació de cost de la turbina. 

Potència (kW) (€) 

10  3.822 

20  8.331 

30  12.737 

40  16.975 

50  21.041 

60  24.947 

80  32.328 

100  39.210 

Amb els resultats obtinguts observem que el cost de la turbina augmenta significativament a mesura 

que augmenta la potència nominal de l’equip (vegeu figura 7.10). Per tal de minimitzar costos, 

s’agafarà la turbina que disposi de la menor potència nominal possible, sempre tenint present que 

aquesta ha de ser superior a la potència de treball real d’aquest component bàsic. És per això que a 

l’hora de triar la turbina indicada s’ha de saber en quines condicions treballarà aquesta. 

Fig.7.10. Representació del cost de la turbina en funció de la potència nominal. 

- Verificació dels costos

Per tal de verificar que els costos calculats es corresponen amb la realitat, s’ha decidit comparar-los 

amb el cost d’un equip similar que actualment es troba al mercat. S’ha considerat una turbina 
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expansora de gas de la marca Atlas Copco, en concret el model Compander (TM). 

1. Turbina Atlas Copco, Compander (TM) [17]. 

Aquesta turbina té una potència nominal de 90 kW, i un preu de 28.790 €. A la figura 7.11 es 

pot observar una imatge d’aquest equip, i a la taula 7.16 es poden observar les seves 

especificacions tècniques. 

 

Fig.7.11. Turbina Atlas Copco, 
Compander (TM). 

Taula 7.16: Especificacions tècniques de la turbina 

Atlas Copco, Compander (TM). 

Potència nominal 90 kW 

Rang del cabal d’entrada 

efectiu 

0 m³/h-480 000 

m³/h 

Pressió de descàrrega màxima 200 bar(a) 

Pressió d’aspiració màxima 0,98 bar(a) 

Requisit de potència, CV 40 230 HP 

Tipus de juntes dry-gas 

Etapes (mín./màx.) 01/08 

Temperatura d’aspiració -165 °C - 400 °C 
 

Si calculem amb les correlacions de Turton quin seria el cost d’una turbina amb potència 

nominal de 90 kW, ens dóna de 35.826 €. Així doncs, veiem que els dos costos difereixen en 

7.036 €. 

Si calculem la diferència entre el cost real i el cost calculat amb Turton, obtenim que la diferència és 

del 19,64%, tal com es pot veure a la taula 7.17. Aquest percentatge, tot i ser una mica elevat, el 

podem considerar acceptable. Aleshores, podem afirmar que els costos calculats anteriorment es 

corresponen amb la realitat. 

Taula 7.17: Resum de costos amb Turton i costos reals de la turbina. 

Potència nominal Cost amb Turton (€) Cost real (€) Diferència (€) % Diferència 

90 kW 35.826 28.790 7.036 19,64% 

7.3.5. Cost de la vàlvula d’expansió 

Per estimar els costos de les vàlvules d’expansió s’ha fet ús de les correlacions de Turton, 

considerant els coeficients K1, K2, K3 de valor 3,3322, 0,4838 i 0,3434, respectivament. S’han 

considerat vàlvules d’expansió d’una àrea d’entre 0,1 m2 i 2 m2, i s’han obtingut els resultats que es 

troben a la taula 7.18. 
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Taula 7.18: Estimació de cost de la vàlvula d’expansió. 

Àrea (m2) (€) 

0,1 1.555 

0,25 1.464 

0,5 1.651 

0,75 1.893 

1 2.149 

1,25 2.412 

1,5 2.679 

2 3.228 

Amb els resultats obtinguts observem que el cost de la vàlvula d’expansió per a una àrea de 0,25 m2 

és lleugerament menor que la d’una de 0,1 m2. No obstant això, veiem que per àrees superiors a 0,5 

m2 el cost de la vàlvula augmenta a mesura que augmenta l’àrea de l’equip (vegeu figura 7.12). 

Per tal de minimitzar costos, si es necessita una vàlvula amb una àrea menor a 0,25 m2, s’elegirà la 

vàlvula que tingui una àrea de 0,25 m2. En cas contrari, de què es necessiti una vàlvula d’àrea 

superior a 0,25 m2, s’agafarà l’equip que disposi de la menor àrea possible, sempre tenint present 

que aquesta ha de ser superior a la que realment necessiti el cicle en qüestió. És per això que a 

l’hora de triar la vàlvula d’expansió indicada s’ha de saber en quines condicions treballarà aquesta. 

Fig.7.12. Representació del cost de la vàlvula d’expansió en funció de l’àrea. 

- Verificació dels costos

Per tal de verificar que els costos calculats es corresponen amb la realitat, s’ha decidit comparar-los 

amb el cost d’un equip similar que actualment es troba al mercat. S’ha considerat una vàlvula 

expansora de la marca Danfoss, en concret el model TGE 40. 

1. Vàlvula d’expansió Danfoss, TGE 40 [18].

Aquesta vàlvula d’expansió té una àrea de 0,28 m2, i un preu de 1.250 €. A la figura 7.13 es

pot observar una imatge d’aquest equip, i a la taula 7.19 es poden observar les seves

especificacions tècniques.
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Fig.7.13. Vàlvula d’expansió 
Danfoss, TGE 40. 

Taula 7.19: Especificacions tècniques de la vàlvula 

d’expansió Danfoss, TGE 40. 

Àrea 0,28 m2 
 

Si calculem amb les correlacions de Turton quin seria el cost d’una vàlvula de 0,28 m2, ens 

dóna de 1.478 €. Així doncs, veiem que els dos costos difereixen en 228 €. 

Si calculem la diferència entre el cost real i el cost calculat amb Turton, obtenim que la diferència és 

del 15,43%, tal com es pot veure a la taula 7.20. Aquest percentatge, al ser relativament baix, el 

podem considerar acceptable. Aleshores, podem afirmar que els costos calculats anteriorment es 

corresponen amb la realitat. 

Taula 7.20: Resum de costos amb Turton i costos reals de la vàlvula d’expansió. 

Àrea Cost amb Turton (€) Cost real (€) Diferència (€) % Diferència 

0,28 m2 1.478 1.250 228 15,43% 
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8. Compressors

El compressor és un component bàsic en aquest treball. A causa de la gran importància que té el 

procés de compressió s’ha decidit elaborar una anàlisi del seu funcionament i de les seves 

condicions de treball òptimes. Els compressors són màquines encarregades d’aportar energia al fluid 

compressible (gas o vapor) que circula a través del seu interior. Al mateix temps, augmenten la seva 

pressió i també la temperatura. Pel que fa al nostre estudi, els compressors hauran de treballar amb 

argó, nitrogen i heli. 

Hi ha dos tipus de compressors: els compressors dinàmics i els compressors volumètrics [5]. En el 

cas dels primers, per explicar el seu funcionament s’utilitza el principi de Bernoulli, segons el qual es 

relaciona l’energia interna del fluid amb l’energia del gas propulsat (energia cinètica) (impulsor) i 

l’energia del gas sotmès a pressió (energia potencial) (difusor). En altres paraules, transforma energia 

cinètica en energia potencial de compressió. En canvi, en el cas dels compressors volumètrics, per 

detallar el seu funcionament s’usa la llei de Boyle, segons la qual l’augment de pressió s’aconsegueix 

disminuint el volum del gas. 

A la indústria l’elecció del tipus de compressió es fa en funció de la pressió i el cabal màxim. Per a 

potències petites i mitjanes (fins a 600 kW) es fan servir els volumètrics, que són els que es 

consideren en aquest treball [5]. A les figures següents es representa un esquema del cilindre-pistó 

(figura 8.1) i el diagrama indicador (diagrama Pv) (figura 8.2) amb les diferents carreres o processos: 

admissió, compressió i descàrrega. 

Figura 8.1: Esquema d’un cilindre-pistó [5]. 

Figura 8.2: Diagrama indicador (Pv) d’un sistema 

cilindre-pistó [5]. 

De manera que podem afirmar que el treball de compressió és [5]: 

     

Treball de FLUX Treball de F

s

L

n

UX

istema ta cat

      
cadx ompresmissió d csi re es à rói ega

W W WW= + +

(Eq.81) 

On el wadmissió i el wdescàrrega pertanyen al treball de flux i el wcompressió pertany al sistema tancat. 

Alternativament, l’àrea del cicle és: 
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w

1234)
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 [kJ/kg]     (Eq.82) 

O la integral definida resulta: 

2

1rev
eix

w vdP= 
 [kJ/kg]     (Eq.83) 

El procés de compressió d’un gas pot ser isotèrmic, adiabàtic i politròpic [5]. 

8.1. Compressió isotèrmica 

La compressió isotèrmica és un procés termodinàmic en el qual la pressió i el volum del gas van 

variant, mentre que la temperatura es manté constant al llarg de tot el procés. En altres paraules, 

aquesta compressió destaca per tenir la mateixa temperatura a l’entrada i a la sortida del compressor. 

En aquest procés se solen considerar uns compressors d’elevat rendiment (80-95%), els quals 

minimitzen les pèrdues i realitzen un gran intercanvi de calor amb l’exterior. El seu comportament 

s’acosta molt a ser ideal, i és per això que a la realitat no disposem de compressors d’aquest estil, ja 

que resulta pràcticament impossible aconseguir controlar les variacions de temperatura d’aquesta 

manera tan precisa. Tot i això, durant aquest treball també es duran a terme càlculs amb 

compressors isotèrmics per a poder comparar i observar quins serien els resultats en cas de disposar 

d’aquests aparells. 

- Argó com a gas ideal 

Partim d’un gas ideal, en el que les molècules no tenen volum i no interactuen entre elles. Segons la 

llei dels gasos ideals, la pressió varia linealment amb la temperatura i la quantitat de substància, i 

inversament amb el volum. Per tant, tenim [5]: 

      (Eq.84) 

On p és la pressió absoluta del gas, n és la quantitat de substància, T és la temperatura absoluta, V 

és el volum, i R és la constant de gas ideal, o universal, igual al producte de la constant de Boltzmann 

i la constant d’Avogadro 

Primer de tot, es defineixen els estats 1 i 2 com a entrada i sortida del compressor respectivament. A 

continuació, si es considera que l’argó es tracta d’un gas ideal, s’ha de fixar la condició d’isotermalitat, 

de manera que la variació de la temperatura és nul·la: 

      (Eq.85) 

Aleshores, obtenim que la variació de l’energia interna també ha de resultar nul·la: 

     (Eq.86) 
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Per tant, com que la variació de l’energia interna és igual a la suma de la calor i el treball, obtenim: 

(Eq.87) 

Llavors obtenim l’equació del treball per a la compressió isotèrmica en el cas del gas ideal: 

(Eq.88) 

- Argó com a gas real

Després de veure el procediment a seguir en cas de considerar l’argó com a gas ideal, procedim a 

fer-ho considerant que l’argó es tracta d’un gas real. Recordem que en aquest treball considerem 

l’argó com a gas real. 

Una vegada definits els estats 1 i 2 de compressió pertanyents a l’entrada i sortida del compressor 

respectivament, es procedeix a realitzar els càlculs energètics de forma reversible, que corresponen 

al compressor treballant amb un rendiment del 100%. 

(Eq.89) 

(Eq.90) 

A continuació aplicant el rendiment corresponent podem calcular tant la calor real que desprèn com el 

treball real que necessita per tal de poder funcionar. 

(Eq.91) 

(Eq.92) 

8.2. Compressió adiabàtica 

La compressió adiabàtica és un procés termodinàmic en el qual no hi ha transferència de calor ni a 

dins ni a fora del sistema. D’aquesta manera, el sistema pot considerar-se estar perfectament aïllat. 

En un procés adiabàtic, l’energia es transmet únicament en forma de treball. Tot i això, s’ha de dir 

que en dispositius reals es produeixen pèrdues de calor, però aquestes pèrdues solen ser baixes en 

comparació amb el flux d’energia general, i llavors podem aproximar alguns processos termodinàmics 

pel procés adiabàtic. 

- Argó com a gas ideal

Primer de tot, es defineixen els estats 1 i 2 com a entrada i sortida del compressor respectivament. A 

continuació, si es considera que l’argó es tracta d’un gas ideal, s’ha de fixar l’aproximació de procés 

adiabàtic: 
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       (Eq.93) 

Aleshores, obtenim que la variació de l’energia interna és igual al treball, de manera que: 

      (Eq.94) 

     (Eq.95) 

Substituint P=RT/v a l’anterior i ordenant-ho obtenim: 

      (Eq.96) 

Tenint en compte que cp = cv + R com ɣ= cp/cv = 1 + R/cv, obtenim: 

     (Eq.97) 

Integrant ambdues bandes: 

   (Eq.98) 

Així doncs, obtenim una relació entre la temperatura i el volum per a q=0: 

     (Eq.99) 

     (Eq.100) 

Si ho substituïm a , obtenim una relació entre la temperatura i la pressió: 

     (Eq.101) 

Combinant-ho tot, finalment obtenim: 

      (Eq.102) 

I, per tant, vegem que el producte P·vɣ és constant al llarg del procés. 

- Argó com a gas real 

Després de veure el procediment a seguir en cas de considerar l’argó com a gas ideal, procedim a 

fer-ho considerant que l’argó es tracta d’un gas real. 

Una vegada definits els estats 1 i 2 de compressió pertanyents a l’entrada i sortida del compressor 
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respectivament, es procedeix a realitzar els càlculs energètics de forma reversible, que corresponen 

al compressor treballant amb un rendiment del 100%. 

(Eq.103) 

A continuació aplicant el rendiment corresponent podem calcular el treball real que necessari per a 

poder funcionar. 

(Eq.104) 

8.3. Compressió politròpica 

La compressió politròpica és un procés termodinàmic en què existeix una transferència d’energia tant 

a l’interior del sistema que conté el gas, com també amb el medi exterior. 

A la realitat, en general, no es coneix amb certesa el camí del procés (ni isotèrmic ni adiabàtic) amb 

les seves respectives transferències de calor i treball. Llavors considerem, un camí al llarg del qual es 

transmet calor i treball amb capacitat calorífica constant, aquest s’anomena camí politròpic. Una de 

les representacions d’un camí politròpic reversible és considerar el producte Pvn = constant. Aquí el 

coeficient politròpic n s’ha de trobar experimentalment. 

  on c és la capacitat aparent de calor al llarg del camí. (Eq.105) 

8.4. Compressió multietapa 

Tal com s’ha vist anteriorment, el procés de compressió d’un gas pot ser isotèrmic, adiabàtic i 

politròpic. Per a un gas ideal aquests processos es representen per les equacions [5]: 

(Eq.106) 

(Eq.107) 

(Eq.108) 

On n és l’índex politròpic, i k és l’índex adiabàtic (quocient de les capacitats calorífiques específiques 

a pressió i volum constants: k=cP/cV). 

És fàcil demostrar que durant la compressió isoterma el treball de compressió és més petit que en el 

cas de la compressió adiabàtica. A la figura 8.4.1 es pot observar que l’àrea del compressor isotèrmic 

és més petita que la de l'adiabàtic, de manera que: 

Wadiabàtic (s)  > Wpolitròpic (n)  > Wisotèrmic (T) (Eq.109) 
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Fig. 8.4.1. Comparació del cicle Pv d’un compressor isotèrmic i adiabàtic [5]. 

Així doncs, podem afirmar que la carrera de compressió isotèrmica és la millor possible, ja que en ella 

es requereix menys treball per la compressió. No obstant això, el principal problema que presenta un 

compressor isotèrmic és que no es pot fabricar, pel fet que a la realitat és molt difícil controlar les 

variacions de temperatura. 

La solució que es planteja és realitzar un procés multietapa de compressió, és a dir, dur a terme la 

compressió en diverses etapes mitjançant compressors politròpics. En un procés multietapa, que es 

comentarà més endavant, el treball total de compressió disminueix tal com es demostra a la figura 

8.4.2. 

 

Fig. 8.4.2. Procés de compressió multietapa [5]. 

Important és el fet que s’observa, que en augmentar el nombre d’etapes de compressió, el treball 

total s’acosta al treball isotèrmic. Al límit (n→∞) coincideixen, de manera que: 

lim  n etapes isot
n

W W−
→

=
     (Eq.110) 

- Argó com a gas ideal 

Per trobar la relació òptima de pressió entre etapes, que més endavant es farà una anàlisi per veure 

quan és aplicable en cas real sense cometre error, s’ha de minimitzar el treball de manera que: 

     (Eq.111) 
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(Eq.112) 

La resta de termes desapareixen, per tant, el mínim requerit és: 

(Eq.113) 

Això només es pot igualar a zero quan  . Per tant, la condició òptima requereix que les 

relacions siguin les mateixes per a totes les etapes, és a dir, per a qualsevol i. 

(Eq.114) 

Així doncs, podem veure que la relació de pressió per a N etapes és l’arrel enèsima de la divisió de 

PN+1 entre P1: 

(Eq.115) 

- Argó com a gas real

Fent servir un únic compressor vegem que la temperatura final del gas es dispara i, per tant, resulta 

necessari subministrar més energia al cicle. Si per contra s’utilitzen diversos compressors en sèrie, 

aquesta temperatura final disminueix i, en conseqüència, el treball requerit també resulta ser menor. 

Aquest tipus de compressió (vegeu figura 8.4.3) disposa d’un sistema de refrigeració intermèdia a 

pressió constant entre cada compressor. Si afegim més etapes, l’eficiència augmenta i el cost de fer 

funcionar el sistema de compressió disminueix. Tot i això, considerem que 3 etapes són suficients per 

entendre el funcionament i per poder obtenir resultats prou fiables i ajustats a la realitat. Cal dir que 

definir els estats d’aquest tipus de compressor és més costós, ja que ara en comptes de treballar 

amb dos estats ho farem amb sis. 

Fig. 8.4.3. Procés de compressió per etapes [5]. 
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En primer lloc, s’estableix la pressió inicial i final desitjades. A partir d’aquestes dues propietats es pot 

calcular la relació de pressions de la següent forma: 

    (Eq.116) 

Així doncs, l’estat inicial ja queda definit amb la pressió d’entrada i la temperatura inicial, la qual cosa 

ens permet poder calcular la resta de propietats. L’estat 2, que correspon a la sortida del primer dels 

tres compressors, es defineix a partir de la pressió i l’entropia: 

     (Eq.117) 

      (Eq.118) 

Aleshores, una vegada ja es disposa dels dos primers estats, ja es pot procedir a calcular el treball de 

compressió que es requereix en aquesta primera etapa de la següent forma: 

    (Eq.119) 

A l’estat 3 el gas es troba sotmès a la mateixa pressió que l’estat 2, mentre que la temperatura torna 

a ser la que teníem inicialment. Important és el fet que entre els estats 2 i 3 es desprèn una certa 

quantitat de calor que ajuda a refrigerar. Així doncs: 

     (Eq.120) 

     (Eq.121) 

    (Eq.122) 

Ara ja tenim definida la primera etapa de compressió, ens falten definir les dues següents en les 

quals es procedeix exactament de la mateixa manera. Definim l’estat 4: 

     (Eq.123) 

     (Eq.124) 

Procedim a calcular el treball de compressió que es requereix en aquesta segona etapa: 

    (Eq.125) 

A l’estat 5 el gas es troba sotmès a la mateixa pressió que l’estat 4, mentre que la temperatura torna 

a ser la que teníem inicialment. Important és el fet que entre els estats 4 i 5 es desprèn també una 

certa quantitat de calor que ajuda a refrigerar. Així doncs: 

     (Eq.126) 

     (Eq.127) 
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(Eq.128) 

I finalment ens queda definir l’última etapa de compressió, definim l’estat 6: 

(Eq.129) 

(Eq.130) 

El treball de compressió que es requereix en aquesta tercera i darrera etapa és: 

(Eq.131) 

Cal dir que la resta de propietats dels estats ja queden definides amb dues dades, per tant, ja ens 

queden definits tots els estats. L’estat 6’ fa referència a l’estat 2 del sistema global, és a dir, correspon 

a la sortida de tot el procés de compressió. 

Una vegada definits els estats de compressió i els treballs intermedis, es pot procedir a calcular el 

treball total de tot el conjunt de compressors, i també la calor emesa: 

(Eq.132) 

(Eq.133) 

I, finalment, aplicant un rendiment isentròpic es poden obtenir els valors reals del treball de 

compressió necessari i de la calor emesa en el procés de compressió: 

(Eq.134) 

(Eq.135) 

Per concloure, podem dir que els càlculs energètics pel cas d’un compressor isotèrmic són més 

senzills que en el cas d’una compressió multietapa. No obstant això, els càlculs exergètics s’obtenen 

de la mateixa forma en ambdós casos. 

8.4.1. Anàlisi de la relació de pressions en cas real 

S'ha decidit elaborar una anàlisi exhaustiva d'amb quines condicions és correcte considerar el càlcul 

de la relació de pressions deduïda anteriorment (en gas ideal) en el cas de l’argó com a gas real 

sense cometre un error considerable. Per això que s’ha decidit estudiar diferents situacions. 

Primerament, s’ha considerat l’opció de tenir compressors amb diferents rendiments isentròpics i 

isotèrmics, concretament del 85%, 90% i 95%. Dins cada una d’aquestes possibilitats, s’ha estudiat 

per diferents rangs la pressió a la sortida del compressor per tal de veure com és de fiable utilitzar la 

relació de pressió demostrada amb anterioritat. 

L’argó és un gas real i més quan està a prop de liquar-se. És per això que s’ha considerat el procés 

de compressió real amb argó gas real en un compressor isotèrmic, adiabàtic i politròpic amb diferents 
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etapes de refredament intermedi (vegeu figura 8.4.4). 

 

Fig. 8.4.4. Esquema del funcionament de tres compressors en sèrie (compressió multietapa) [5]. 

- Rendiments del 85%  

La compressió s’ha realitzat des de 100 kPa i 20ºC fins a 2000 kPa. La pressió crítica de l’argó és de 

4863 kPa. Els rendiments isotèrmics i adiabàtics s’han considerat del 85%. 

A la taula 8.4.1 es troben els valors obtinguts del treball de compressió requerit i la calor emesa en els 

casos de compressió isoterma, adiabàtica i multietapa. D’aquests valors, en podem extreure que com 

més etapes de compressió s’introdueixin, més ens aproximem als valors de treball requerit i calor 

emesa del cas d’una compressió isotèrmica (cas ideal), tal com s’esperava. Per tant, com més etapes 

introduïm al nostre procés de compressió, millor. No obstant això, no es pot posar un nombre indefinit 

de compressors, ja que això requereix un elevat cost. Més endavant s’estudiarà quina és la millor 

opció econòmica, energètica i exergèticament parlant. 

Taula 8.4.1: Variació del treball requerit i de la calor emesa en funció del nombre d’etapes de compressió. 

 Treball  Calor 

 (kJ/kg) (kJ/kg) 

Isotèrmica 214,1 -217,9 

Adiabàtica 416,1 0 

2 etapes 294,6 -170,1 

3 etapes 264,1 -190,6 

4 etapes 250,3 -198,9 

5 etapes 242,5 -203,4 

6 etapes 237,5 -206,1 

7 etapes 233,9 -208 

40 etapes 218,1  

En el cas de la compressió adiabàtica, s’ha estudiat la compressió adiabàtica-reversible i la 

compressió adiabàtica-real. La diferència entre aquestes dues compressions és que en el procés de 

compressió adiabàtica-reversible l’entropia es manté constant, és a dir, s1 = s2s. En canvi, en la 

compressió adiabàtica-real l’entropia augmenta durant el procés de compressió, és a dir, s1 < s2. A la 

figura 8.4.5 es pot veure representat el diagrama de temperatura-entropia d’aquests dos processos 

de compressió. Recordem que a aquest treball es considera el procés de compressió real amb argó 

gas real. 
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Fig.8.4.5. Diagrama T-s per la compressió Adiabàtica-Reversible (1-2s) i Adiabàtica-Real (1-2). 

En el cas de la compressió amb multietapa, per a les pressions intermèdies s’han considerat les 

òptimes que corresponen al gas ideal, ja que a aquest cas es comporta pràcticament igual que en 

gas real, i no s’aprecia cap error considerable. Per exemple, en el cas de 2 etapes, els treballs 

reversibles de les dues etapes són respectivament 125,2 i 125,2 kJ/kg, els quals són iguals. 

Aleshores, a causa d’aquest fet podem afirmar que considerar les pressions intermèdies òptimes és 

correcte. A la figura 8.4.6 s’hi troba representat el diagrama de temperatura-entropia pel cas de 

compressió amb 2 etapes. 

Fig.8.4.6. Diagrama T-s per la compressió de 2 etapes. 

Cal dir que per comparar el comportament de l’argó com a gas ideal i gas real s’ha utilitzat una 

pressió relativament petita. Per aquest motiu, per poder veure com varia el comportament de l’argó 

en ambdós casos (ideal i real) i per treure unes conclusions més acurades, s’ha decidit relacionar 

paramètricament la pressió de sortida del compressor amb els treballs reversibles de les dues 

etapes. Tal com es pot observar a la taula 8.4.2, s’han donat 22 valors diferents de la pressió de 

sortida del compressor (Psort) començant per 1800 kPa fins a arribar als 6000 kPa. 
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Taula 8.4.2: Relació paramètrica entre la pressió de sortida del compressor i els treballs reversibles de les etapes. 

 

Així doncs, vegem que per pressions entre 1800 kPa i 3600 kPa l’error que hi ha entre els treballs 

reversibles de les dues etapes es pot considerar negligible (menor a 0,2%). No obstant això, cal dir 

que per pressions superiors a 3600 kPa aquest error comença a ser significatiu (superior a 0,2%), de 

manera que a mesura que la pressió augmenta, també ho fa el percentatge d’error que hi ha entre els 

treballs. A la figura 8.4.7 es pot observar que es tracta d’una relació lineal. 

 

Fig.8.4.7. Representació del percentatge d’error en funció de la pressió de sortida del compressor. 

Aleshores, a causa d’aquest fet podem afirmar que per pressions de sortida del compressor majors a 

3600 kPa, considerar les pressions intermèdies òptimes no es correspon perfectament en la realitat, 
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però si s’hi aproxima bastant, ja que es tracta d’errors relativament petits (d’entre 0,20 i 0,43%). 

- Rendiments del 90%

La compressió s’ha realitzat des de 100 kPa i 20ºC fins a 2000 kPa. La pressió crítica de l’argó és de 

4863 kPa. Els rendiments isotèrmics i adiabàtics s’han considerat del 90%. 

A la taula 8.4.3 es troben els valors obtinguts del treball de compressió requerit i la calor emesa en els 

casos de compressió isoterma, adiabàtica i multietapa. D’aquests valors, també, en podem extreure 

que com més etapes de compressió s’introdueixin, més ens aproximem als valors de treball requerit i 

calor emesa del cas d’una compressió isotèrmica. 

Taula 8.4.3: Variació del treball requerit i de la calor emesa en funció del nombre d’etapes de compressió. 

Treball Calor 

(kJ/kg) (kJ/kg) 

Isotèrmica 202,2 -206

Adiabàtica 393 0

2 etapes 278,2 -153,7

3 etapes 249,4 -175,9

4 etapes 236,4 -185

5 etapes 229 -189,9

6 etapes 224,3 -192,9

7 etapes 220,9 -195

40 etapes 206 

Aquesta vegada, en el cas de la compressió amb multietapa, concretament el de 2 etapes, els 

treballs reversibles de les dues etapes són respectivament 125,2 i 125,2 kJ/kg, els quals són iguals al 

cas anterior amb un rendiment del 85%. Això és així, ja que els treballs reversibles no depenen dels 

rendiments. Aleshores, a causa d’aquest fet, les conclusions extretes anteriorment són les mateixes 

en ambdós casos. 

- Rendiments del 95%

La compressió s’ha realitzat des de 100 kPa i 20ºC fins a 2000 kPa. La pressió crítica de l’argó és de 

4863 kPa. Els rendiments isotèrmics i adiabàtics s’han considerat del 95%. 

A la taula 8.4.4 es troben els valors obtinguts del treball de compressió requerit i la calor emesa en els 

casos de compressió isoterma, adiabàtica i multietapa. D’aquests valors, també, en podem extreure 

que com més etapes de compressió s’introdueixin, més ens aproximem als valors de treball requerit i 

calor emesa del cas d’una compressió isotèrmica. 
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Taula 8.4.4: Variació del treball requerit i de la calor emesa en funció del nombre d’etapes de compressió. 

 Treball  Calor 

 (kJ/kg) (kJ/kg) 

Isotèrmica 191,6 -195,3 

Adiabàtica 372,3 0 

2 etapes 263,6 -139 

3 etapes 236,3 -162,8 

4 etapes 224 -172,6 

5 etapes 217 -177,8 

6 etapes 212,5 -181,1 

7 etapes 209,3 -183,4 

40 etapes 195,2  

En el cas de la compressió amb multietapa, concretament el de 2 etapes, els treballs reversibles de 

les dues etapes són respectivament 125,2 i 125,2 kJ/kg, els quals són iguals als dos casos anteriors 

amb un rendiment del 85 i del 90%. Això és així, ja que els treballs reversibles no depenen dels 

rendiments. Aleshores, a causa d’aquest fet, les conclusions extretes anteriorment són les mateixes 

en els tres casos. 

- Conclusions 

A la taula 8.4.5 s’observen tots els resultats calculats anteriorment en funció del valor dels 

rendiments isentròpics i isotèrmics vists. 

Taula 8.4.5: Variació del treball requerit i de la calor emesa en funció del nombre d’etapes de compressió. 

 85 % 90 % 95 % 

 Treball Calor Treball Calor Treball Calor 

 (kJ/kg) (kJ/kg) (kJ/kg) (kJ/kg) (kJ/kg) (kJ/kg) 

Isotèrmica 214,1 -217,9 202,2 -206 191,6 -195,3 

Adiabàtica 416,1 0 393 0 372,3 0 

2 etapes 294,6 -170,1 278,2 -153,7 263,6 -139 

3 etapes 264,1 -190,6 249,4 -175,9 236,3 -162,8 

4 etapes 250,3 -198,9 236,4 -185 224 -172,6 

5 etapes 242,5 -203,4 229 -189,9 217 -177,8 

6 etapes 237,5 -206,1 224,3 -192,9 212,5 -181,1 

Si observem aquests resultats, ens adonem que a mesura que augmenta el nombre d’etapes en el 

procés de compressió, disminueix el treball requerit, mentre que les pèrdues de calor en valor absolut 

van augmentant (vegeu figura 8.4.8). D’aquesta manera podem tornar a afirmar que com més etapes 

de compressió s’introdueixin, més ens aproximem als valors de treball requerit i calor emesa del cas 

d’una compressió isotèrmica. Per tant, com més etapes introduïm al nostre procés de compressió, 

millor. 

La taula 8.4.2 i les figures 8.4.5, 8.4.6 i 8.4.7 es poden observar a l’annex 1. 
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Fig.8.4.8. Representació del treball requerit per la compressió multietapa en funció del nombre d’etapes. 

D’altra banda, també veiem que a mesura que els rendiments augmenten, el treball necessari i les 

pèrdues de calor disminueixen (vegeu figura 8.4.9). Arran d’això, es pot afirmar que com més alts 

siguin els rendiments isentròpics i isotèrmics millor, ja que d’aquesta manera no es requereix tant 

treball de compressió i les pèrdues de calor es redueixen notablement, fet important a considerar. 

Fig.8.4.8. Representació de la calor emesa per la compressió multietapa en funció del nombre d’etapes. 
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9. Anàlisi termodinàmica dels resultats 

En aquest capítol es presenten i s’analitzen els resultats obtinguts de l’anàlisi energètica i exergètica 

dels cicles explicats al capítol 6, dedicat als cicles termodinàmics analitzats. Tots els càlculs, així com 

els diagrames T-s i P-h, s’han realitzat mitjançant el software EES. Gràcies a aquest programari s’ha 

assolit una taula de propietats de tots els estats del cicle i un full amb els resultats dels càlculs 

plantejats. Aquestes taules i resultats es poden observar a l’annex 2. 

Cal dir que per definir cada estat és necessari conèixer dues propietats com és la pressió, la 

temperatura, l’entalpia, l’entropia i/o la qualitat o títol. Per aquest motiu, per tractar cada cicle, s’han 

consultat diferents estudis els quals han ajudat a millorar la comprensió del funcionament del sistema 

i la posterior anàlisi de resultats. A més a més, s’ha fet ús de taules paramètriques per poder 

observar com es podria optimitzar el cicle variant les dades inicials. 

Algunes de les dades dels diferents cicles venen ja fixades (la pressió i temperatura d’entrada al 

compressor principal serà sempre l’atmosfèrica) i altres s’han hagut d’establir per poder executar el 

programa i calcular així la resta de propietats. A més, els estats s’han anat modificant fins a trobar un 

possible punt orientatiu, el qual ha estat de gran utilitat per detectar possibles millores mitjançant les 

taules paramètriques ja esmentades.  

Per tal de realitzar els càlculs exergètics, s’ha definit l’estat 0, un estat de referència que correspon a 

l’entorn i es troba a pressió i temperatura ambient. Aquest nou estat és diferent en funció del gas. 

Així, tant l’argó com el nitrogen com l’heli comparteixen pressió i temperatura, però l’entalpia i 

l’entropia és diferent. 

Pel càlcul dels diferents estats i de les propietats del cicle s’han utilitzat en tot moment les mateixes 

unitats: temperatures en K, pressions en kPa, entalpies en kJ/kg, entropies en kJ/kg·K i treballs en 

kJ/kg, kJ i kWh. 

Per calcular el cost que suposen els kWh requerits per cada cicle, s’ha fet ús dels preus que 

proporciona l’empresa Endesa de 0,153978 €/kWh [9]. Cal dir que el preu de l’electricitat canvia 

constantment i aquest valor ha estat agafat l’octubre de l’any 2021. 

9.1. Cicle de Linde-Hampson simple 

Aquest cicle treballa amb dues pressions: l’inicial de 100 kPa i l’alta pressió que s’ha fixat de 6000 

kPa. Es disposa d’un compressor isotèrmic el qual, tot i comprimir l’argó i augmentar la seva pressió, 

manté en tot moment la temperatura del fluid constant. Per aquest motiu, s’estableix un rendiment 

isotèrmic del compressor del 90%, ja que tot i comportar-se de manera quasi ideal, continua havent-

hi petites pèrdues. El bescanviador, per tal de facilitar els càlculs, es considera ideal i no intercanvia 

calor amb l’exterior. 
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A la taula 9.1.1 es poden observar les propietats dels diferents estats del cicle, i a la figura 9.1.1 

s’observen els resultats obtinguts. En primer lloc, si ens fixem en la fracció màssica y aconseguida, 

aquesta resulta de 0,0401. Això vol dir que un 4,01 % de l’argó que s’introdueix al cicle, acabarà 

liquant. Aleshores, per obtenir 1 kg d’argó líquid és necessari introduir 24,94 kg d’argó gas. 

Taula 9.1.1: Estats del cicle de Linde-Hampson simple. 

Fig. 9.1.1. Resultats del cicle de Linde-Hampson simple. 

Respecte als treballs, el compressor requereix 1,938 kWh per a funcionar. Si ens fixem en el treball 

net de tot el cicle, aquest és d’1,938 kWh, així doncs, el cost energètic de produir 1 kg d’argó líquid 

mitjançant el cicle de Linde-Hampson simple és de 0,2984 €. 

Es pot observar el comportament que segueix l’argó al llarg d’aquest cicle al diagrama temperatura-

entropia de la figura 9.1.2. Apreciem que el fluid comença el recorregut en estat gasós, i quan arriba 

al separador part del fluid es troba en estat líquid i una altra part en estat gas. L’estat 5 representa 

líquid saturat, per això se situa sobre el límit esquerre de la campana. En canvi, a l’estat 6 disposem 

de vapor saturat (límit dret de la campana) el qual es recircula i torna a començar el cicle. També es 

pot veure el comportament de l’argó descrit anteriorment al diagrama pressió-entalpia  de la figura 

9.1.3. 
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Fig. 9.1.2. Diagrama T-s de l’argó del cicle de 
Linde-Hampson simple. 

 

Fig. 9.1.3. Diagrama P-h del cicle de Linde-
Hampson simple. 

Els càlculs exergètics també tenen algunes particularitats. El bescanviador té un rendiment exergètic 

del 57,08%, i el compressor del 90,63%. Finalment, s’obté també un treball mínim del cicle de 0,1328 

kWh i comparant-lo amb el treball net, podem calcular l’eficiència termodinàmica del cicle, que resulta 

del 6,85%. 

Aquests resultats s’han obtingut a partir d’unes dades concretes. Analitzant diferents taules 

paramètriques intentarem determinar vies de millora i optimització del cicle de Linde-Hampson 

simple. 

La taula 9.1.2 mostra els valors obtinguts amb un rang de pressions altes del cicle d’entre 6000 i 

12000 kPa. Observem que com més alta és la pressió, major resulta la fracció màssica y i, per tant, 

es requereix menor quantitat de gas argó, fet que fa reduir costos d’adquisició de gas argó. També 

s’aprecia que com major sigui la pressió, el compressor requereix menys treball. Aleshores menor 

resulta el cost energètic, i major el rendiment del cicle. Així doncs, sempre que sigui possible, s’ha de 

triar una pressió elevada, ja que així es redueixen significativament els costos. 

Taula 9.1.2: Relacions paramètriques entre la P2 i altres propietats del cicle de Linde-Hampson simple. 

 

A la taula 9.1.3 s’hi troben els valors obtinguts variant la temperatura de l’estat 3, que correspon a la 
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temperatura d’entrada a la vàlvula d’expansió. S’ha considerat un rang de temperatures d’entre 157 i 

167K. S’aprecia que a major temperatura de l’estat 3, menor resulta la fracció màssica y i, per tant, es 

requereix més quantitat de gas argó. També s’aprecia que com major sigui aquesta temperatura, el 

compressor requereix més treball. Aleshores major resulta el cost energètic, i menys eficient és el 

cicle. Així doncs, s’ha considerat que la millor opció seria considerar que aquesta temperatura és la 

menor possible, per això s’opta per una temperatura a l’estat 3 de 157 K. 

Taula 9.1.3: Relacions paramètriques entre la T3 i altres propietats del cicle de Linde-Hampson simple. 

9.2. Cicle de Linde-Hampson amb refredament previ 

El cicle principal treballa amb dues pressions: l’inicial de 100 kPa i l’alta pressió que s’ha fixat de 9000 

kPa. Es disposa d’un compressor isotèrmic el qual, tot i comprimir l’argó i augmentar la seva pressió, 

manté en tot moment la temperatura del fluid constant. Per aquest motiu, s’estableix un rendiment 

isotèrmic del compressor del 90%, ja que tot i comportar-se de manera quasi ideal, continua havent-

hi petites pèrdues. Respecte al cicle auxiliar de Brayton, aquest també opera amb dues pressions, 

l’inicial de 100 kPa i l’alta pressió que s’ha fixat de 3500 kPa, i la turbina, com que no és isentròpica, 

també cal considerar-ne un rendiment, el qual s’ha fixat a 95%. I els dos bescanviadors, per tal de 

facilitar els càlculs, es consideren ideals i no intercanvien calor amb l’exterior. 

A la taula 9.2.1 es poden observar les propietats dels diferents estats del cicle, i a la figura 9.2.1 

s’observen els resultats obtinguts. En primer lloc, si ens fixem en la fracció màssica y aconseguida, 

aquesta resulta de 0,2984. Això vol dir que un 29,84% de l’argó que s’introdueix al cicle, acabarà 

liquant. Aleshores, per obtenir 1 kg d’argó líquid és necessari introduir 3,351 kg d’argó gas. També 

cal dir que per a poder fer funcionar el cicle, es requereixen 0,5253 kg de nitrogen. 
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Taula 9.2.1: Estats del cicle de Linde-Hampson amb refredament previ. 

 

 

Fig. 9.2.1. Resultats del cicle de Linde-Hampson amb refredament previ. 

Respecte als treballs, el compressor del cicle principal requereix 0,2855 kWh per a funcionar, a 

diferència del compressor del cicle auxiliar, que requereix 0,0868, força superior als -0,02606 kWh 

que produeix la turbina. Si ens fixem en el treball net de tot el cicle, aquest és de 0,3462 kWh, així 

doncs, el cost energètic de produir 1 kg d’argó líquid mitjançant el cicle de Linde-Hampson amb 

refredament previ és de 0,05331 €. 

Es pot observar el comportament que segueix l’argó al llarg d’aquest cicle al diagrama temperatura-

entropia de la figura 9.2.2. Apreciem que el fluid comença el recorregut en estat gasós, i quan arriba 

al separador part del fluid es troba en estat líquid i una altra part en estat gas. L’estat 5 representa 

líquid saturat, per això se situa sobre el límit esquerre de la campana. En canvi, a l’estat 6 disposem 

de vapor saturat (límit dret de la campana) el qual es recircula i torna a començar el cicle. També es 

pot veure el comportament descrit pel nitrogen al llarg del cicle de Brayton auxiliar al diagrama 

temperatura-entropia de la figura 9.2.3, on apreciem que el fluid es troba en tot moment en estat 

gasós. Igualment, es pot veure el comportament de l’argó descrit anteriorment al diagrama pressió-
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entalpia de la figura 9.2.4. 

Fig. 9.2.2. Diagrama T-s de l’argó del cicle de 
Linde-Hampson amb refredament previ. 

Fig. 9.2.3. Diagrama T-s del nitrogen del cicle de 
Linde-Hampson amb refredament previ. 

Fig. 9.2.4. Diagrama P-h del cicle de Linde-Hampson amb refredament previ. 

Els càlculs exergètics també tenen algunes particularitats. Respecte al cicle principal, el bescanviador 

té un rendiment exergètic del 48,96%, i el compressor del 90,64%. Del cicle auxiliar, observem que la 

turbina té un rendiment exergètic del 100% i el compressor del 90%. Finalment, s’obté també un 

treball mínim del cicle de 0,1328 kWh i comparant-lo amb el treball net, podem calcular l’eficiència 

termodinàmica del cicle, que resulta del 38,36%. 

Aquests resultats s’han obtingut a partir d’unes dades concretes. Analitzant diferents taules 

paramètriques intentarem determinar vies de millora i optimització del cicle de Linde-Hampson amb 

refredament previ. 

La taula 9.2.2 mostra els valors obtinguts amb un rang de pressions altes del compressor del cicle 

principal d’entre 7000 i 16000 kPa. Observem que com més alta és la pressió, major resulta la fracció 

màssica y i, per tant, es requereix menor quantitat de gas argó. També s’aprecia que com major sigui 

la pressió, el compressor requereix menys treball. Aleshores menor resulta el cost energètic, i major 

el rendiment del cicle. No obstant això, cal esmentar que amb el creixement d’aquesta pressió alta, 

també creix fins a un cert punt la quantitat de nitrogen requerit per a fer funcionar el cicle, de manera 

que per a pressions superiors a 13000 kPa, la massa de nitrogen necessària disminueix en 

augmentar la pressió. Així doncs, s’ha considerat una bona opció triar una pressió de 16000 kPa, ja 
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que així es reduirien els costos significativament. 

Taula 9.2.2: Relacions paramètriques entre la P2 i altres propietats del cicle de Linde-Hampson amb 
refredament previ. 

 

La taula 9.2.3 es centra en el cicle auxiliar de Brayton que refreda el corrent d’argó gas. S’ha anat 

variant la temperatura a la sortida de la turbina entre 80 i 125 K. Apreciem que com més elevada sigui 

aquesta temperatura, major resulta el treball del sistema auxiliar, i consegüentment, el cost energètic 

resulta lleugerament major. D’aquesta manera, en augmentar la temperatura, també augmenta la 

quantitat de nitrogen necessari, i el cicle resulta ser una mica menys eficient. El canvi de la 

temperatura a la sortida de la turbina no afecta en cap cas a la fracció màssica y ni a la massa d’argó 

requerida, ja que aquestes es mantenen invariants. Així doncs, com que no hi ha canvis significatius 

en aquests resultats s’ha decidit que considerar una temperatura de 100 K, tal com s’havia fixat 

inicialment, és correcte. 

Taula 9.2.3: Relacions paramètriques entre la temperatura a la sortida de la turbina i altres propietats del cicle 
de Linde-Hampson amb refredament previ. 

 

La taula 9.2.4 es torna a centrar en el cicle auxiliar de Brayton que refreda el corrent d’argó gas. S’ha 

estudiat un rang de valors d’entre 2500 i 7000 kPa per a la pressió de sortida del compressor del cicle 

auxiliar de Brayton. Es pot observar que com major sigui aquesta pressió, el treball net del cicle 

resulta lleugerament major, i, per tant, el cost energètic és major i el cicle resulta menys eficient. Cal 

dir que la fracció màssica y, la massa d’argó requerida i la massa de nitrogen no es veuen afectades 

per cap valor de la pressió, ja que aquestes es mantenen invariants. Així doncs, com que no 

s'aprecien gaire canvis significatius, es pot afirmar que modificar alguna propietat del nitrogen tindrà 
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poca influència sobre el cost total de produir 1 kg d’argó líquid. 

Taula 9.2.4: Relacions paramètriques entre la PN2 i altres propietats del cicle de Linde-Hampson amb 
refredament previ. 

9.3. Cicle de Linde-Hampson dual 

Aquest cicle treballa amb tres pressions: l’inicial de 100 kPa, la intermèdia de 3000 kPa, i l’alta 

pressió que s’ha fixat de 12000 kPa. Es disposa de dos compressors isotèrmics els quals, tot i 

comprimir l’argó i augmentar la seva pressió, mantenen en tot moment la temperatura del fluid 

constant. Per aquest motiu, s’estableix un rendiment isotèrmic del compressor del 90%, ja que tot i 

comportar-se de manera quasi ideal, continua havent-hi petites pèrdues. 

El bescanviador, per tal de facilitar els càlculs, es considera ideals i no intercanvia calor amb 

l’exterior. També cal dir que una part de la massa d’argó se separa a la sortida del primer separador i 

es dirigeix a l’intercanviador. S’ha considerat que aquesta quantitat és el 60% del total. Així, un 40% 

seguirà el recorregut a través de la segona vàlvula d’expansió. 

A la taula 9.3.1 es poden observar les propietats dels diferents estats del cicle, i a la figura 9.3.1 

s’observen els resultats obtinguts. En primer lloc, si ens fixem en la fracció màssica y aconseguida, 

aquesta resulta de 0,5779. Això vol dir que un 57,79% de l’argó que s’introdueix al cicle, acabarà 

liquant. Aleshores, per obtenir 1 kg d’argó líquid és necessari introduir 1,73 kg d’argó gas. 
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Taula 9.3.1: Estats del cicle de Linde-Hampson dual. 

 

 

Fig. 9.3.1. Resultats del cicle de Linde-Hampson dual. 

Respecte als treballs, el primer compressor requereix 0,1128 kWh per a funcionar, mentre que el 

segon requereix 0,07161 kWh. Si ens fixem en el treball net de tot el cicle, aquest és de 0,1845 kWh, 

així doncs, el cost energètic de produir 1 kg d’argó líquid mitjançant el cicle de Linde-Hampson dual 

és de 0,0284 €. 

Es pot observar el comportament que segueix el gas argó al llarg d’aquest cicle al diagrama 

temperatura-entropia de la figura 9.3.2. Apreciem que el fluid comença el recorregut en estat gasós. 

L’estat 10 representa líquid saturat, per això se situa sobre el límit esquerre de la campana. En canvi, 

a l’estat 11 disposem de vapor saturat (límit dret de la campana) el qual es recircula i torna a 

començar el cicle. També es pot veure el comportament descrit anteriorment al diagrama pressió-

entalpia  de la figura 9.3.3. 
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Fig. 9.3.2. Diagrama T-s del cicle de Linde-
Hampson dual. 

Fig. 9.3.3. Diagrama P-h del cicle de Linde-
Hampson dual. 

Els càlculs exergètics també tenen algunes particularitats. El bescanviador té una eficiència 

energètica del 100%. Els dos compressors tenen un rendiment exergètic del 90%. Finalment, s’obté 

també un treball mínim del cicle de 0,1328 kWh i comparant-lo amb el treball net, podem calcular 

l’eficiència termodinàmica del cicle, que resulta del 71,99%. 

Aquests resultats s’han obtingut a partir d’unes dades concretes. Analitzant diferents taules 

paramètriques intentarem determinar vies de millora i optimització del cicle de Linde-Hampson dual. 

La taula 9.3.2 mostra els valors obtinguts amb un rang de pressions altes entre 6000 i 17000 kPa. De 

forma esperada, el treball requerit pel primer compressor no depèn de la pressió alta. A més a més, 

s’aprecia que la fracció màssica y i la quantitat d’argó gas necessària es manté invariant, i, per tant, 

no és funció de la pressió alta del segon compressor. També s’observa que a mesura que augmenta 

la pressió alta, major resulta el treball requerit pel segon compressor i, en conseqüència, també 

augmenta el cost energètic. D’aquesta manera vèiem que per a pressions majors el rendiment del 

cicle es veu afectat negativament. Així doncs, per tal de reduir costos, s’ha optat per considerar que 

la pressió alta sigui la més petita possible, de 6000 kPa. 

Taula 9.3.2: Relacions paramètriques entre la Pmax i altres propietats del cicle de Linde-Hampson dual. 

A la taula 9.3.3 s’hi mostra els valors obtinguts amb un rang de pressions intermèdies entre 2000 i 

4500k Pa. Aquesta vegada s’aprecia que el treball requerit pel primer i pel segon compressor sí que 
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depèn de la pressió intermèdia, i que com major sigui aquesta, major resulta el treball requerit pel 

primer compressor i menor el del segon compressor. A més a més, s’aprecia que la fracció màssica y 

i la quantitat d’argó gas necessària depèn de la pressió intermèdia del primer compressor. Com major 

sigui aquesta pressió, major quantitat d’argó gas es necessita i, aleshores, menor resulta fracció 

màssica y. També s’observa que a mesura que augmenta la pressió intermèdia, major resulta el cost 

energètic i menor l’eficiència del cicle. Així doncs, per tal de reduir costos, s’ha optat per considerar 

que la pressió intermèdia sigui la més petita possible, de 2000 kPa. 

Taula 9.3.3: Relacions paramètriques entre la Pinter i altres propietats del cicle de Linde-Hampson dual. 

 

9.4. Cicle de Claude 

Aquest cicle treballa amb dues pressions: l’inicial de 100 kPa i l’alta pressió que s’ha fixat de 12000 

kPa. Es disposa d’un compressor isotèrmic el qual, tot i comprimir l’argó i augmentar la seva pressió, 

manté en tot moment la temperatura del fluid constant. Per aquest motiu, s’estableix un rendiment 

isotèrmic del compressor del 90%, ja que tot i comportar-se de manera quasi ideal, continua havent-

hi petites pèrdues. Respecte a la turbina, com que no és isentròpica, també cal considerar-ne un 

rendiment, el qual s’ha definit del 90%. 

Els tres bescanviadors que formen part del cicle, per tal de facilitar els càlculs, es consideren ideals i 

no intercanvien calor amb l’exterior. També cal dir que una part de la massa d’argó inicial se separa a 

la sortida del primer bescanviador i es dirigeix a la turbina. S’ha considerat que aquesta quantitat és el 

60% del total introduït al començament. Així, un 40% seguirà el recorregut a través dels 

bescanviadors. 

A la taula 9.4.1 es poden observar les propietats dels diferents estats del cicle, i a la figura 9.4.1 

s’observen els resultats obtinguts. En primer lloc, si ens fixem en la fracció màssica y aconseguida, 

aquesta resulta de 0,2994. Això vol dir que un 29,94% de l’argó que s’introdueix al cicle, acabarà 

liquant. Aleshores, per obtenir 1 kg d’argó líquid és necessari introduir 3,34 kg d’argó gas. 
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Taula 9.4.1: Estats del cicle de Claude. 

Fig. 9.4.1. Resultats del cicle de Claude. 

Respecte als treballs, el compressor requereix 0,3042 kWh per a funcionar, força superior als -

0,05572 kWh que produeix la turbina. Si ens fixem en el treball net de tot el cicle, aquest és de 0,2485 

kWh, així doncs, el cost energètic de produir 1 kg d’argó líquid mitjançant el cicle de Claude és de 

0,03826 €. 

Es pot observar el comportament que segueix el gas argó al llarg d’aquest cicle al diagrama 

temperatura-entropia de la figura 9.4.2. Apreciem que el fluid comença el recorregut en estat gasós, i 

quan arriba al separador part del fluid es troba en estat líquid i una altra part en estat gas. L’estat 11 

representa líquid saturat, per això se situa sobre el límit esquerre de la campana. En canvi, a l’estat 

12 disposem de vapor saturat (límit dret de la campana) el qual es recircula i torna a començar el 

cicle. També es pot veure el comportament descrit anteriorment al diagrama pressió-entalpia  de la 

figura 9.4.3. 
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Fig. 9.4.2. Diagrama T-s del cicle de Claude. 
 

Fig. 9.4.3. Diagrama P-h del cicle de Claude. 

Els càlculs exergètics també tenen algunes particularitats. Dels tres bescanviadors, el segon és el 

que té una eficiència energètica menor (12,92%) i el tercer és el que la té major (82,01%). La 

justificació a aquest fet la trobem si mirem les diferents temperatures del cicle. El tercer intercanviador 

només redueix la temperatura de l’argó en 4,4 K. En canvi, els altres bescanviadors, que provoquen 

un major refredament, presenten una major quantitat de treball perdut i, per tant, tenen una eficiència 

energètica menor. La turbina té un rendiment exergètic del 72,34% i el compressor del 90%. 

Finalment, s’obté també un treball mínim del cicle de 0,1328 kWh i comparant-lo amb el treball net, 

podem calcular l’eficiència termodinàmica del cicle, que resulta del 53,45%. 

Aquests resultats s’han obtingut a partir d’unes dades concretes. Analitzant diferents taules 

paramètriques intentarem determinar vies de millora i optimització del cicle de Claude. 

La taula 9.4.2 mostra els valors obtinguts amb un rang de pressions altes entre 6000 i 14800k Pa. 

Observem que considerar una pressió de 12000 kPa és una bona decisió, ja que es necessita menys 

quantitat d’argó gas que per pressions menors, fet que fa que es redueixin costos a l’hora d’efectuar 

la seva compra. També cal dir que amb aquesta pressió s’aconsegueix un menor cost energètic en 

comparació amb pressions superiors, aconseguint gairebé el mateix rendiment de liqüefacció. De 

forma esperada, el treball del compressor es veu més afectat que el de la turbina pel canvi de la 

pressió alta. Això es deu al fet a que per temperatures elevades, una modificació de la pressió 

comporta una variació significativa de l’entalpia a l’estat 2. En canvi, com que la turbina treballa amb 

temperatures més baixes, si s’augmenta o es disminueix la P2 (pressió d’entrada a la turbina), 

l’entalpia quasi no canvia. 
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Taula 9.4.2: Relacions paramètriques entre la P2 i altres propietats del cicle de Claude. 

La taula 9.4.3 se centra en la fracció màssica x de massa total d’argó gas que es desvia cap a la 

turbina en sortir del primer bescanviador. S’ha considerat un rang de valors d’entre 0,48 i 0,66. 

Observem que com major és aquesta quantitat de massa desviada, el cost energètic disminueix 

significativament. El rendiment del cicle i la fracció màssica y, en canvi, augmenten considerablement 

en augmentar aquesta fracció màssica x. També veiem que la quantitat d’argó gas necessària per 

obtenir 1 kg d’argó líquid és menor a mesura que augmenta la quantitat d’argó gas que entra a la 

turbina. Així doncs, l’òptim seria considerar que un 66% de la massa d’argó inicial se separa a la 

sortida del primer bescanviador i es dirigeix a la turbina. Així, un 34% seguirà el recorregut a través 

dels bescanviadors. 

Taula 9.4.3: Relacions paramètriques entre l’argó gas que entra a la turbina i altres propietats del cicle de 
Claude. 

La taula 9.4.4 representa com es veuria modificat el cicle en cas que el rendiment isotèrmic del 

compressor, fixat inicialment al 90%, sigui diferent. Tant la fracció màssica y com la massa d’argó gas 

requerida no canvien, ja que el rendiment només afecta al treball que requereix el compressor. A 

causa de la influència sobre el treball del compressor, el cost total del sistema també va variant, de 

manera que com major és el rendiment, menors són les pèrdues i, per tant, el cost energètic és 

menor i més eficient resulta el cicle. 
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Taula 9.4.4: Relacions paramètriques entre el rendiment del compressor i altres propietats del cicle de Claude 

 

9.5. Cicle de Kapitza 

Aquest cicle treballa amb dues pressions: l’inicial de 100 kPa i l’alta pressió que s’ha fixat de 900 kPa. 

Es disposa d’un compressor isotèrmic el qual, tot i comprimir l’argó i augmentar la seva pressió, 

manté en tot moment la temperatura del fluid constant. Per aquest motiu, s’estableix un rendiment 

isotèrmic del compressor del 90%, ja que tot i comportar-se de manera quasi ideal, continua havent-

hi petites pèrdues. Respecte a la turbina, com que no és isentròpica, també cal considerar-ne un 

rendiment, el qual s’ha definit del 95%. 

Els dos bescanviadors que formen part del cicle, per tal de facilitar els càlculs, es consideren ideals i 

no intercanvien calor amb l’exterior. També cal dir que una part de la massa d’argó inicial se separa a 

la sortida del primer bescanviador i es dirigeix a la turbina. S’ha considerat que aquesta quantitat és el 

60% del total introduït al començament. Així, un 40% seguirà el recorregut a través del segon 

bescanviador. 

A la taula 9.5.1 es poden observar les propietats dels diferents estats del cicle, i a la figura 9.5.1 

s’observen els resultats obtinguts. En primer lloc, si ens fixem en la fracció màssica y aconseguida, 

aquesta resulta de 0,1772. Això vol dir que un 17,72% de l’argó que s’introdueix al cicle, acabarà 

liquant. Aleshores, per obtenir 1 kg d’argó líquid és necessari introduir 5,643 kg d’argó gas. 
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Taula 9.5.1: Estats del cicle de Kapitza. 

Fig. 9.5.1. Resultats del cicle de Kapitza. 

Respecte als treballs, el compressor requereix 0,2368 kWh per a funcionar, força superior als -

0,07331 kWh que produeix la turbina. Si ens fixem en el treball net de tot el cicle, aquest és de 0,1635 

kWh, així doncs, el cost energètic de produir 1 kg d’argó líquid mitjançant el cicle de Kapitza és de 

0,02518 €. 

Es pot observar el comportament que segueix el gas argó al llarg d’aquest cicle al diagrama 

temperatura-entropia de la figura 9.5.2. Apreciem que el fluid comença el recorregut en estat gasós, i 

quan arriba al separador part del fluid es troba en estat líquid i una altra part en estat gas. L’estat 6 

representa líquid saturat, per això se situa sobre el límit esquerre de la campana. En canvi, a l’estat 7 

disposem de vapor saturat (límit dret de la campana) el qual es recircula i torna a començar el cicle. 

També es pot veure el comportament descrit anteriorment al diagrama pressió-entalpia de la figura 

9.5.3. 
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Fig. 9.5.2. Diagrama T-s del cicle de Kapitza. 

 

Fig. 9.5.3. Diagrama P-h del cicle de Kapitza. 

Respecte als càlculs exergètics, el primer bescanviador és el que té una eficiència energètica menor 

(27,86%) i el segon és el que la té major (100%). La turbina presenta un rendiment exergètic del 

57,85% i el compressor del 90%. Finalment, s’obté també un treball mínim del cicle de 0,1314 kWh i 

comparant-lo amb el treball net, podem calcular l’eficiència termodinàmica del cicle, que resulta de 

80,37%. 

Tot i haver arribat a bons resultats, aquests s’han obtingut a partir d’unes dades concretes. Analitzant 

diferents taules paramètriques intentarem determinar vies de millora i optimització del cicle de 

Kapitza. 

La taula 9.5.2 mostra els valors obtinguts amb un rang de pressions altes entre 450 i 2100 kPa. 

Observem que considerar una pressió de 2100 kPa és una bona decisió, ja que es necessita menys 

quantitat d’argó gas que per pressions menors, fet que fa que es redueixin considerablement els 

costos d’adquisició d’argó gas. No obstant això, amb aquesta pressió s’aconsegueix un major cost 

energètic en comparació amb pressions inferiors, i també s’assoleix un menor rendiment de 

liqüefacció. Veiem que a mesura que la pressió a la sortida del compressor augmenta, la fracció 

màssica y i el treball net del cicle també ho fan. 

Taula 9.5.2: Relacions paramètriques entre la P2 i altres propietats del cicle de Kapitza. 
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La taula 9.5.3 se centra en la fracció màssica x de massa total d’argó gas que es desvia cap a la 

turbina en sortir del primer bescanviador. S’ha considerat un rang de valors d’entre 0,52 i 0,72. 

Observem que com major és aquesta quantitat de massa desviada, el cost energètic disminueix 

significativament. El rendiment del cicle i la fracció màssica y, en canvi, augmenten considerablement 

en augmentar aquesta fracció màssica x. També veiem que la quantitat d’argó gas necessària per 

obtenir 1 kg d’argó líquid és menor a mesura que augmenta la quantitat d’argó gas que entra a la 

turbina. Així doncs, s’ha decidit considerar que un 68% de la massa d’argó inicial se separa a la 

sortida del primer bescanviador i es dirigeix a la turbina. Així, un 32% seguirà el recorregut a través 

dels bescanviadors. A més a més, cal comentar que els dos paràmetres que afecten al compressor 

es mantenen constants o gairebé constants, ja que la fracció x no actua fins que la massa d’argó surt 

del primer intercanviador. Així, a través del compressor hi circula el 100% de la massa d’argó gas 

introduïda al principi. En canvi, la turbina sí que depèn de la fracció x i s’observa com el seu treball 

perdut i la seva entropia de l’univers augmenten considerablement quan també ho fa la quantitat 

d’argó que entra a la turbina. 

Taula 9.5.3: Relacions paramètriques entre l’argó gas que entra a la turbina i altres propietats del cicle de 
Kapitza. 

9.6. Cicle de Heylandt 

Aquest cicle treballa amb dues pressions: l’inicial de 100 kPa i l’alta pressió que s’ha fixat de 1000 

kPa. Es disposa d’un compressor isotèrmic el qual, tot i comprimir l’argó i augmentar la seva pressió, 

manté en tot moment la temperatura del fluid constant. Per aquest motiu, s’estableix un rendiment 

isotèrmic del compressor del 90%, ja que tot i comportar-se de manera quasi ideal, continua havent-

hi petites pèrdues. Respecte a la turbina, com que no és isentròpica, també cal considerar-ne un 

rendiment, el qual s’ha definit del 90%. 

Els dos bescanviadors que formen part del cicle, per tal de facilitar els càlculs, es consideren ideals i 

no intercanvien calor amb l’exterior. També cal dir que una part de la massa d’argó inicial se separa a 

la sortida del compressor i es dirigeix a la turbina. S’ha considerat que aquesta quantitat és el 60% 

del total introduït al començament. Així, un 40% seguirà el recorregut a través dels bescanviadors. 
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A la taula 9.6.1 es poden observar les propietats dels diferents estats del cicle, i a la figura 9.6.1 

s’observen els resultats obtinguts. En primer lloc, si ens fixem en la fracció màssica y aconseguida, 

aquesta resulta de 0,1893. Això vol dir que un 18,93% de l’argó que s’introdueix al cicle, acabarà 

liquant. Aleshores, per obtenir 1 kg d’argó líquid és necessari introduir 5,282 kg d’argó gas. 

Taula 9.6.1: Estats del cicle de Heylandt. 

 

 

Fig. 9.6.1. Resultats del cicle de Heylandt. 

Respecte als treballs, el compressor requereix 0,2323 kWh per a funcionar, força superior als -

0,07318 kWh que produeix la turbina. Si ens fixem en el treball net de tot el cicle, aquest és de 0,1591 

kWh, així doncs, el cost energètic de produir 1 kg d’argó líquid mitjançant el cicle de Heylandt és de 

0,0245 €. 

Es pot observar el comportament que segueix el gas argó al llarg d’aquest cicle al diagrama 

temperatura-entropia de la figura 9.6.2. Apreciem que el fluid comença el recorregut en estat gasós, i 

quan arriba al separador part del fluid es troba en estat líquid i una altra part en estat gas. L’estat 6 

representa líquid saturat, per això se situa sobre el límit esquerre de la campana. En canvi, a l’estat 7 

disposem de vapor saturat (límit dret de la campana) el qual es recircula i torna a començar el cicle. 

També es pot veure el comportament descrit anteriorment al diagrama pressió-entalpia de la figura 

9.6.3. 
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Fig. 9.6.2. Diagrama T-s del cicle de Heylandt. Fig. 9.6.3. Diagrama P-h del cicle de Heylandt. 

Respecte els càlculs exergètics, el primer bescanviador és el que té una eficiència energètica menor 

(50,33%) i el segon és el que la té major (72,39%), així doncs, els dos bescanviadors tenen un 

rendiment exergètic acceptable, ja que aquest resulta superior al 50% en ambdós casos. La turbina 

presenta un rendiment exergètic del 79,34% i el compressor del 90%. Finalment, s’obté també un 

treball mínim del cicle de 0,1314 kWh i comparant-lo amb el treball net, podem calcular el rendiment 

termodinàmic del cicle, que resulta del 82,61%. 

Tot i haver arribat a bons resultats, aquests s’han obtingut a partir d’unes dades concretes. Analitzant 

diferents taules paramètriques intentarem determinar vies de millora i optimització del cicle de 

Heylandt. 

La taula 9.6.2 mostra els valors obtinguts amb un rang de pressions altes entre 500 i 1600 kPa. 

Observem que a mesura que la pressió a la sortida del compressor augmenta, la fracció màssica y, el 

treball net del cicle i el cost energètic també ho fan. Per contra, a mesura que la pressió disminueix, 

vèiem que la quantitat requerida per liquar 1 kg d’argó líquid és major, així com el rendiment del cicle 

que es veu afectat per la variació de la pressió de l’estat 2. No obstant això, s’ha decidit que 

considerar una pressió de 1600 kPa és una bona decisió, ja que d’aquesta manera es redueixen 

considerablement els costos de la quantitat d’argó gas requerida. També cal dir que amb aquesta 

pressió s’aconsegueix un menor cost energètic en comparació amb pressions superiors, reduint així 

els costos referents a l’electricitat necessària per dur a terme el procés de liqüefacció. 
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Taula 9.6.2: Relacions paramètriques entre la P2 i altres propietats del cicle de Heylandt. 

 

La taula 9.6.3 se centra en la fracció màssica x de massa total d’argó gas que es desvia cap a la 

turbina en sortir del compressor. S’ha considerat un rang de valors d’entre 0,52 i 0,72. Observem que 

com major és aquesta quantitat de massa desviada, el cost energètic disminueix significativament. El 

rendiment del cicle i la fracció màssica y, en canvi, augmenten considerablement en augmentar 

aquesta fracció màssica x. També veiem que la quantitat d’argó gas necessària per obtenir 1 kg 

d’argó líquid és menor a mesura que augmenta la quantitat d’argó gas que entra a la turbina. Així 

doncs, s’ha decidit considerar que un 68% de la massa d’argó inicial se separa a la sortida del 

compressor i es dirigeix a la turbina. Així, un 32% seguirà el recorregut a través dels bescanviadors. 

A més a més, cal comentar que els dos paràmetres que afecten al compressor es mantenen 

constants o gairebé constants, ja que la fracció x no actua fins que la massa d’argó surt d’aquest 

compressor. Així, a través del compressor hi circula el 100% de la massa d’argó gas introduïda al 

principi. En canvi, la turbina sí que depèn de la fracció x i s’observa com la seva entropia de l’univers 

augmenta considerablement quan també ho fa la quantitat d’argó que entra a la turbina, mentre que 

el treball perdut de la turbina augmenta lleugerament. 

Taula 9.6.3: Relacions paramètriques entre l’argó gas que entra a la turbina i altres propietats del cicle de 
Heylandt. 
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9.7. Cicle de Brayton invers 

En aquest cicle, l’heli serà el fluid principal que recorrerà gran part del cicle. A més a més, cal dir que 

en aquest cas desapareix la fracció màssica y, ja que tot l’argó gas acabarà liquant. Per tant, serà 

necessari introduir 1 kg d’argó gas, el qual circularà a través dels diferents bescanviadors de calor 

que treballaran en tot moment a pressió atmosfèrica. 

Així doncs, aquest cicle treballa amb dues pressions: l’inicial de 100 kPa i l’alta pressió que s’ha fixat 

de 400 kPa. Es disposa d’un compressor isotèrmic el qual, tot i comprimir l’heli i augmentar la seva 

pressió, manté en tot moment la temperatura del fluid constant. Per aquest motiu, s’estableix un 

rendiment isotèrmic del compressor del 90%, ja que tot i comportar-se de manera quasi ideal, 

continua havent-hi petites pèrdues. Respecte a la turbina, com que no és isentròpica, també cal 

considerar-ne un rendiment, el qual s’ha definit del 95%. Els dos bescanviadors que formen part del 

cicle, per tal de facilitar els càlculs, es consideren ideals i no intercanvien calor amb l’exterior. 

A la taula 9.7.1 es mostren les propietats dels diferents estats que presenten a n’aquest cicle l’heli 

(estats 1-5) i l’argó (estats 6-8). A la figura 9.7.1 s’observen els resultats obtinguts. Apreciem, doncs, 

que per aconseguir 1 kg d’argó líquid mitjançant aquest cicle, són necessaris 3,983 kg d’heli. 

Taula 9.7.1: Estats del cicle de Brayton invers. 

Així doncs, observem que l’argó entra al sistema a temperatura ambient i surt a 87,18 K, la seva 

temperatura d’ebullició. Aleshores, la línia de circulació d’argó ha de perdre calor per tal de refredar-

se. Per tant, en els dos intercanviadors l’argó cedeix calor que serà absorbit per la línia d’heli. En el 

cas del primer intercanviador, l’heli entre els estats 2 i 3 es refreda passant la seva temperatura de 

298 K a 33 K. Per aquest motiu, aquesta primera línia també cedeix calor i, en canvi, la segona línia, 

que comprèn els estats 5 i 1, absorbeix tota la calor. 
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Fig. 9.7.1. Resultats del cicle de Brayton invers. 

Respecte als treballs, el compressor requereix 1,178 kWh per a funcionar, força superior als -0,07679 

kWh que produeix la turbina. Si ens fixem en el treball net de tot el cicle, aquest és d’1,101 kWh, així 

doncs, el cost energètic de produir 1 kg d’argó líquid mitjançant el cicle de Brayton invers és de 

0,1696 €. 

Es pot observar el comportament que segueix l’heli al llarg d’aquest cicle al diagrama temperatura-

entropia de la figura 9.7.2. Apreciem que el fluid es troba en tot moment en estat gasós. També es 

pot veure el comportament descrit per l’argó al llarg d’aquest cicle al diagrama temperatura-entropia 

de la figura 9.7.3, on es pot apreciar que l’estat 8 representa líquid saturat, per això se situa sobre el 

límit esquerre de la campana. 

 

Fig. 9.7.2. Diagrama T-s de l’heli del cicle de 
Brayton invers. 

 

Fig. 9.7.3. Diagrama T-s de l’argó del cicle de 
Brayton invers. 

Respecte als càlculs exergètics, el primer bescanviador és el que té una eficiència energètica menor 

(47,45%) i el segon és el que la té major (84,19%). La turbina presenta un rendiment exergètic del 

55,14% i el compressor del 90%. Finalment, s’obté també un treball mínim del cicle de 0,1314 kWh i 

comparant-lo amb el treball net, podem calcular l’eficiència termodinàmica del cicle, que resulta 

d’11,93%. 

Cal recordar que aquests resultats s’han obtingut a partir d’unes dades concretes. Analitzant diferents 

taules paramètriques intentarem determinar vies de millora i optimització del cicle de Brayton invers. 
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La taula 9.7.2 se centra a estudiar el comportament del sistema de liqüefacció si es modifica l’alta 

pressió. S’ha considerat un rang de pressions entre 400 i 3000 kPa. La massa d’argó gas a introduir 

és una característica principal del cicle i, per tant, es manté constant a 1 kg. La pressió emprada per 

l’estudi d’aquest cicle era de 400 kPa i la taula ens mostra que tenim marge de millora. Amb una 

pressió de 3000 kPa aconseguim reduir el cost energètic considerablement, així com reduir la 

quantitat d’heli requerida per a fer funcionar el cicle, minimitzat així costos. Així doncs, s’opta per 

considerar un cicle en el qual la pressió a la sortida del compressor pren un valor de 3000 kPa. 

Taula 9.7.2: Relacions paramètriques entre la P2 i altres propietats del cicle de Brayton invers. 

A la taula 9 es mostren els principals resultats dels cicles optimitzats. 

Taula 9:Taula resum amb els principals resultats dels cicles optimitzats. 

Cicle y margó,gas mnitrogen mheli Wtotal,cicle Cost Rend 

[kg] [kg] [kg] [kWh] [€] [%] 

Linde-Hampson simple 0,2343 4,268 - - 0,3317 0,05108 40,03 

Linde-Hampson amb 
refredament previ 

0,3933 2,542 0,4489 - 0,2951 0,04544 45,00 

Linde-Hampson dual 0,6707 1,491 - - 0,1352 0,02083 98,19 

Claude 0,3215 3,111 - - 0,2262 0,03484 58,70 

Kapitza 0,2443 4,093 - - 0,1662 0,02559 79,07 

Heylandt 0,2399 4,169 - - 0,1481 0,02281 88,70 

Brayton invers 1 1 - 2,442 0,6466 0,09956 20,32 

Així doncs, finalment es considera que la millor opció de totes és el cicle de Linde-Hampson dual, ja 

que té un dels menors costos elèctrics de tots els cicles. Cal dir que hi ha un altre cicle amb un cost 

elèctric força temprador, el cicle de Heylandt. No obstant això, s’ha descartat l’opció de considerar el 

cicle de Heylandt perquè la quantitat d’argó gas requerida per obtenir 1 kg d’argó líquid (4,169 kg) és 

significativament superior que la que es requereix en el cicle de Linde-Hamposon dual (1,491 kg), fet 

que faria encarir considerablement les despeses d’adquisició d’argó gas. També, important és el fet 
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que amb el cicle de Linde-Hampson dual només s’hauria de comprar argó gas, i no caldria adquirir ni 

nitrogen ni heli. 

Cal dir que els resultats aconseguits del cicle de Linde-Hampson dual són força bons. Per verificar 

que les conclusions extretes són raonables, s’han comparat els resultats obtinguts amb un estudi 

realitzat pel departament d'enginyeria mecànica de la Universitat de Kashan [19]. A aquest estudi es 

varen estudiar gairebé els mateixos cicles de liqüefacció d’argó que s’han analitzat a aquest treball, i 

es va seleccionar el cicle de Linde-Hampson dual com el millor i òptim. Aleshores, aquest fet dóna 

suport a l’afirmació de què la millor proposta de cicle per a la liqüefacció de gas argó és el cicle de 

Linde-Hampson dual. 

També, amb la intenció de sostenir els resultats obtinguts, s’ha consultat un article del Journal of 

Thermal Engineering elaborat per la Universitat Tècnica de Yildiz [7]. En aquest article es presenta 

una anàlisi dels cicles termodinàmics de Linde-Hampson simple, Linde-Hampson amb refredament 

previ, el de Claude i el de Kapitza. Segons aquest article, el cicle de Linde-Hampson simple i el cicle 

de Linde-Hampson amb refredament previ tenen una configuració senzilla, però una eficiència baixa; 

si ho comparem amb els resultats aconseguits, així és, ja que aquests dos cicles tenen una eficiència 

menor a la de la resta de cicles. També s’observa que el cicle de Linde-Hampson simple demostra 

que va ser el primer sistema a sorgir i que la seva eficiència és millorable. Així doncs, s’ha comprovat 

que la millora d’aquest cicle es pot fer a partir d’un refredament previ, fet que farà que el cicle acabi 

sent més eficient que la variant més general, tal com demostren els dos primers cicles exposats a la 

present memòria. 

A més a més, a aquest article de la Universitat Tècnica de Yildiz [7] s’aprecia que en els cicles de 

Claude i Kapitza els valors obtinguts de la fracció màssica y són majors que els obtinguts al cicle de 

Linde-Hampson original. Si ho comparem amb els resultats obtinguts en aquest treball, veiem que 

passa exactament el mateix, i que també el cicle de Claude ofereix millors resultats que el cicle de 

Kapitza pel que fa al terme de fracció màssica i, per tant, a la quantitat d’argó gas necessària per a 

obtenir la mateixa quantitat d’argó líquid. 

Finalment, observem que el cicle de Brayton invers és el que requereix menys quantitat d’argó gas (1 

kg), però també hi ha una despesa d’adquisició d’heli, encarint així els costos finals. A més a més, el 

cost energètic d’aquest cicle és el major de tots, fent que a llarg termini no resulti ser una bona opció. 
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10. Valoració econòmica

10.1. Costos d’equips per a cada cicle 

Al capítol 7.3 de la present memòria s’han realitzat els càlculs dels costos per a cada tipus d’equip 

segons la mida i les condicions d’operació d’aquests. Tenint present aquests càlculs, amb la intenció 

d’esbrinar quin cost suposaria operar amb els cicles analitzats, s’ha fet la suma de tots els costos 

d’equips necessaris per a cada un dels diferents cicles. 

Cal dir que, davant la falta d’informació i el fet de no haver pogut obtenir dades representatives de 

plantes de liqüefacció reals, s’ha considerat que els equips treballen amb les mateixes condicions per 

a tots els cicles, és a dir, que les condicions d’operació i el cost de l’equip és sempre el mateix. Les 

condicions d’operació dels diferents equips, davant la manca d’informació, s’han escollit segons ha 

semblat més raonable el preu. 

10.1.1. Cicle de Linde-Hampson simple 

El cicle de Linde-Hampson simple està compost per un compressor, un intercanviador de calor, una 

vàlvula d’expansió i un separador. 

Suposant que la compressió s’efectua en 3 etapes, cal considerar 3 compressors, s’ha decidit que 

aquests tinguin una potència nominal de 200 kW. Respecte al bescanviador de calor, s’ha decidit 

considerar un equip que ofereix una pressió de servei màxima de 30 bar. Per la vàlvula d’expansió 

s’ha optat per una d’àrea d’1 m2, i el separador seleccionat té una capacitat màxima del cabal 

d’entrada de 50 l/s. A la taula 10.1.1 es mostra el cost d’inversió pel cicle de Linde-Hampson simple. 

Taula 10.1.1: Costos d’equips pel cicle de Linde-Hampson simple. 

Equip Cost unitari Unitats Cost 

Compressor  75.206 € 3  225.617 € 

Intercanviador de calor  17.126 € 1  17.126 € 

Vàlvula d'expansió  2.149 € 1  2.149 € 

Separador  8.478 € 1  8.478 € 

Cost total  253.370 € 

10.1.2. Cicle de Linde-Hampson amb refredament previ 

El cicle de Linde-Hampson amb refredament previ està format per un cicle principal, que treballa amb 

argó, i un cicle auxiliar per on circula nitrogen. Respecte al cicle principal, aquest està compost per un 

compressor, un intercanviador de calor, una vàlvula d’expansió i un separador. El cicle auxiliar el 

forma un compressor, un intercanviador de calor i una turbina. 

Suposant que la compressió del cicle principal s’efectua en 3 etapes, cal considerar 3 compressors, 
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s’ha decidit que aquests tinguin una potència nominal de 200 kW. Respecte al bescanviador de calor, 

s’ha decidit considerar un equip que ofereix una pressió de servei màxima de 30 bar. Per la vàlvula 

d’expansió s’ha optat per una d’àrea d’1 m2, i el separador seleccionat té una capacitat màxima del 

cabal d’entrada de 50 l/s.  Pel que fa al cicle auxiliar, suposant que la compressió s’efectua en una 

única etapa, s’ha considerat un compressor de 100 kW de potència nominal, un intercanviador de 

calor amb una pressió de servei màxima de 20 bar i una turbina de 40 kW. A la taula 10.1.2 es 

mostra el cost d’inversió pel cicle de Linde-Hampson amb refredament previ. 

Taula 10.1.2: Costos d’equips pel cicle de Linde-Hampson amb refredament previ. 

Equip Cost unitari Unitats Cost 

Compressor  75.206 €  3 225.617 € 

Compressor N 39.783 € 1 39.783 € 

Intercanviador de calor  17.126 €  1  17.126 €  

Intercanviador de calor N  16.109 €  1  16.109 €  

Turbina N  16.975 €  1  16.975 €  

Vàlvula d'expansió  2.149 €  1  2.149 €  

Separador  8.478 €  1  8.478 €  

  Cost total 326.237 € 

10.1.3. Cicle de Linde-Hampson dual 

El cicle de Linde-Hampson dual està compost per un compressor que treballa a baixa pressió, un 

compressor que treballa a alta pressió, un intercanviador de calor, una vàlvula d’expansió i un 

separador. 

Suposant que la compressió a baixa i alta pressió s’efectua en 2 etapes en ambdós casos, s’ha 

decidit considerar 3 compressors de 100 kW i 3 compressors de 200 kW de potència nominal. 

Respecte al bescanviador de calor, s’ha decidit considerar un equip que ofereix una pressió de servei 

màxima de 30 bar. Per la vàlvula d’expansió s’ha optat per una d’àrea d’1 m2, i el separador 

seleccionat té una capacitat màxima del cabal d’entrada de 50 l/s. A la taula 10.1.3 es mostra el cost 

d’inversió pel cicle de Linde-Hampson dual estudiat. 

Taula 10.1.3: Costos d’equips pel cicle de Linde-Hampson dual. 

Equip Cost unitari Unitats Cost 

Compressor baixa pressió 39.783 € 3 119.350 € 

Compressor alta pressió  75.206 €  3 225.617 € 

Intercanviador de calor  17.126 €  1  17.126 €  

Vàlvula d'expansió  2.149 €  1  2.149 €  

Separador  8.478 €  1  8.478 €  

  Cost total 383.346 € 

10.1.4. Cicle de Claude 

El cicle de Claude està compost per un compressor, tres intercanviadors de calor, una turbina, una 

vàlvula d’expansió i un separador. 

Suposant que la compressió s’efectua en 3 etapes, cal considerar 3 compressors, s’ha decidit que 
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aquests tinguin una potència nominal de 200 kW. Respecte als bescanviadors de calor, s’ha decidit 

considerar els tres iguals i que ofereixen una pressió de servei màxima de 30 bar. La turbina s’ha 

considerat de 40 kW de potència nominal, per la vàlvula d’expansió s’ha optat per una d’àrea d’1 m2, i 

el separador seleccionat té una capacitat màxima del cabal d’entrada de 50 l/s. A la taula 10.1.4 es 

mostra el cost d’inversió pel cicle de Claude. 

Taula 10.1.4: Costos d’equips pel cicle de Claude. 

Equip Cost unitari Unitats Cost 

Compressor  75.206 € 3 225.617 € 

Intercanviador de calor 17.126 € 3 51.378 € 

Turbina 16.975 € 1 16.975 € 

Vàlvula d'expansió  2.149 € 1  2.149 € 

Separador  8.478 € 1  8.478 € 

Cost total 304.597 € 

10.1.5. Cicle de Kapitza 

El cicle de Kapitza està compost per un compressor, dos intercanviadors de calor, una turbina, una 

vàlvula d’expansió i un separador. 

Suposant que la compressió s’efectua en 3 etapes, cal considerar 3 compressors, s’ha decidit que 

aquests tinguin una potència nominal de 200 kW. Respecte als bescanviadors de calor, s’ha decidit 

considerar els dos iguals i que ofereixen una pressió de servei màxima de 30 bar. La turbina s’ha 

considerat de 40 kW de potència nominal, per la vàlvula d’expansió s’ha optat per una d’àrea d’1 m2, i 

el separador seleccionat té una capacitat màxima del cabal d’entrada de 50 l/s. A la taula 10.1.5 es 

mostra el cost d’inversió pel cicle de Kapitza. 

Taula 10.1.5: Costos d’equips pel cicle de Kapitza. 

Equip Cost unitari Unitats Cost 

Compressor  75.206 € 3 225.617 € 

Intercanviador de calor 17.126 € 2 34.252 € 

Turbina 16.975 € 1 16.975 € 

Vàlvula d'expansió  2.149 € 1  2.149 € 

Separador  8.478 € 1  8.478 € 

Cost total 287.471 € 

10.1.6. Cicle de Heylandt 

El cicle de Heylandt està compost per un compressor, dos intercanviadors de calor, una turbina, una 

vàlvula d’expansió i un separador. 

Suposant que la compressió s’efectua en 3 etapes, cal considerar 3 compressors, s’ha decidit que 

aquests tinguin una potència nominal de 200 kW. Respecte als bescanviadors de calor, s’ha decidit 

considerar els dos iguals i que ofereixen una pressió de servei màxima de 30 bar. La turbina s’ha 

considerat de 40 kW de potència nominal, per la vàlvula d’expansió s’ha optat per una d’àrea d’1 m2, i 

el separador seleccionat té una capacitat màxima del cabal d’entrada de 50 l/s. A la taula 10.1.6 es 
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mostra el cost d’inversió pel cicle de Heylandt. 

Taula 10.1.6: Costos d’equips pel cicle de Heylandt. 

Equip Cost unitari Unitats Cost 

Compressor  75.206 €  3 225.617 € 

Intercanviador de calor 17.126 € 2 34.252 € 

Turbina 16.975 € 1 16.975 € 

Vàlvula d'expansió  2.149 €  1  2.149 €  

Separador  8.478 €  1  8.478 €  

  Cost total 287.471 € 

10.1.7. Cicle de Brayton invers 

El cicle de Brayton invers està compost per un compressor, dos intercanviadors de calor, i una 

turbina. 

Suposant que la compressió s’efectua en 3 etapes, cal considerar 3 compressors, s’ha decidit que 

aquests tinguin una potència nominal de 200 kW. Respecte als bescanviadors de calor, s’ha decidit 

considerar els dos iguals i que ofereixen una pressió de servei màxima de 30 bar. La turbina s’ha 

considerat de 40 kW de potència nominal. A la taula 10.1.7 es mostra el cost d’inversió pel cicle de 

Brayton invers. 

Taula 10.1.6: Costos d’equips pel cicle de Brayton. 

Equip Cost unitari Unitats Cost 

Compressor  75.206 €  3 225.617 € 

Intercanviador de calor  17.126 €  2 34.252 € 

Turbina 16.975 € 1 16.975 € 

  Cost total 276.844 € 

 

A la taula 10 es mostren els costos d’inversió en equips per a cada un dels cicles optimitzats. 

Taula 10: Costos d’inversió en equips dels cicles optimitzats. 

Cicle Cost 

Linde-Hampson simple 253.370 € 

Linde-Hampson amb refredament previ 326.237 € 

Linde-Hampson dual 383.346 € 

Claude 304.597 € 

Kapitza 287.471 € 

Heylandt 287.471 € 

Brayton invers 276.844 € 

Així doncs, observem que el cicle que disposa d’un menor cost d’inversió en equips és el cicle de 

Linde-Hampson simple. En canvi, el cicle de Linde-Hampson dual és el que té el cost més gran 

d’inversió en equips d’entre tots els cicles, precedit pel de Linde-Hampson amb refredament previ, i el 

de Claude. 
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No obstant l’elevat cost d’inversió del cicle de Linde-Hampson dual, aquest és el que ha resultat millor 

a llarg termini, tal com s’explica al capítol 9 de la present memòria. A més a més, segons es declara 

al capítol 11 de la memòria, el cicle de Linde-Hampson dual és una de les opcions més 

recomanables per a liquar argó si tenim en compte els criteris ambientals. Per aquest motiu, per 

esbrinar si operar amb aquest cicle és rendible, s’ha decidit elaborar una anàlisi de viabilitat 

econòmica fent ús d’aquest. 

10.2. Anàlisi de viabilitat econòmica 

L'anàlisi de viabilitat econòmica ha de demostrar que el projecte és viable, és a dir, que té possibilitats 

d'èxit econòmic i que és factible des del punt de vista financer. És per això que és aquesta viabilitat 

econòmica la que determina l'abast d'adopció de la tecnologia. 

En aquest apartat s’elabora l'anàlisi de viabilitat econòmica del projecte amb el cicle de Linde-

Hampson dual, per a la qual cosa, a causa de la manca d'algunes dades econòmiques reals, es faran 

algunes suposicions amb l'objectiu d'acostar-se al màxim possible a la realitat. 

10.2.1. Flux de caixa o cash flow 

En finances i economia s'entén per flux de caixa o flux de fons (en anglès cash flow) els fluxos 

d'entrades i sortides de caixa o efectiu, en un període donat. El flux de caixa és l’acumulació neta 

d’actius líquids en un període determinat i, per tant, constitueix un indicador important de la liquiditat 

d’una empresa. Per realitzar el càlcul del cash flow, existeix un esquema a seguir, el qual es mostra a 

la figura 10.1 [20]. 

Fig.10.1. Esquema del càlcul de cash flow [20]. 

En el cas d’aquest projecte, primerament, s’han de fixar certs aspectes de l’esquema anterior: 

- Inversió inicial o Desemborsament d'inversió: Fa referència al cost total dels equips
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necessaris per al desenvolupament del producte i la instal·lació. Se suposarà un cost 

d'instal·lació i transport dels equips del 10% del cost (IVA = 21%). A l’apartat “3.4. Costos 

d’equips per a cada cicle” es detalla d’on ve el preu total de la inversió. 

· Cost equips sense IVA: 383.346 € 

· Cost amb IVA i costos addicionals: 510.234 € 

- Ingressos d’explotació: Fa referència al percentatge d’argó líquid que anualment es destini 

a vendes. Actualment, al mercat es troben els següents preus [21] [22]: 

· 30 €/litre argó líquid = 21,5 €/kg argó líquid 

· 1,9 €/litre argó gas = 1,36 €/kg argó gas 

Considerem que els operaris d’una planta industrial, incloent-hi dies festius, vacances, etc., treballen 

un total de 219 dies a l'any. A partir d'aquesta dada s'ha de calcular la quantitat d’argó líquid que es 

produiria anualment. 

Suposem que en una jornada laboral es produeix un total de 200 kg d’argó líquid. Es considerarà una 

situació en la qual hi ha una demanda del 85% del que s'ha produït, i cal tenir també present que per 

obtenir 1 kg d’argó líquid es necessiten 1,491 kg d’argó gas. 

· Ingressos:  

 

· Despeses: 

 

· Ingressos d’explotació: 

Ingressos – Despeses =  800.445 €/any -  88.816 €/any = 711.629 €/any  (Eq.136) 

- Vida útil dels equips: La vida útil dels equips s'ha considerat de 25 anys. 

- Costos d’explotació: Són els costos derivats del manteniment dels equips, de les matèries 

primeres (en el nostre cas l’energia necessària per als equips) i la mà d'obra directa (vegeu taula 

10.2.1).  

· Mà d’obra: Per omplir ampolles d’argó i controlar que tot funcioni correctament només cal un operari 

per torn, de manera que es necessita un operari per jornada. Considerem el sou mitjà d'un operari de 

15.000 €/any. 

· Manteniment: S'estipularan uns costos de manteniment en relació amb el cost total de la inversió 
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dels equips. El cost atribuït al manteniment anual és igual al 10% de la inversió inicial abans d'aplicar 

l'IVA. D'aquesta manera el cost de manteniment resulta de 38.335 €/any. 

· Despesa energètica: Per calcular la despesa energètica cal multiplicar el cost energètic d’obtenir 1

kg d’argó líquid per la producció anual. Per produir 1 kg d’argó líquid el cost energètic resulta de 

0,02083 €, aleshores: 

  912 €/any 

Taula 10.2.1: Costos anuals d’explotació. 

Mà d’obra Manteniment Despesa energètica Costos d’explotació 

15.000 € 38.335 € 912 € 54.247 € 

- Inversió: Per a la realització dels càlculs se suposaran les següents dades:

· Recursos propis: 50% de la inversió inicial

· Préstec: 50% de la inversió inicial

· Finançament del préstec: 10 anys

· Interès del préstec: 7 %

A causa de la manca de dades econòmiques reals, les dades d'inversió són dades que depenen de 

l'empresa o entitat bancària; també cal dir que depenent de la situació aquestes podrien variar [20]. 

- Amortització d'immobilitzat: Es farà una amortització lineal al llarg de la vida útil, de manera

que si la inversió inicial és de 510.234 €:

20.409 € anuals s'amortitzen. 

- Inflació anual (IPC): A causa de la fluctuació que pateix, aquesta dada mai no és constant,

per la qual cosa es prendrà un valor mitjà dels últims mesos del 3%.

- Impost de societats: és un tribut pertanyent al sistema tributari espanyol, de caràcter

periòdic, proporcional, directe i personal. Grava la renda de les societats i altres entitats

jurídiques. Està regulat pel Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el

Text refós de la Llei de l'impost sobre societats. Per a la realització dels càlculs es prendrà un

valor del 30% del benefici abans d'impostos (BAT).

- Subvenció: A causa de la situació econòmica actual, l'obtenció d'una subvenció parcial del

projecte per part d'alguna entitat pública o privada és una situació molt complicada. Per això,

en comptes de suposar una subvenció sense necessitat de reemborsar posteriorment, se

suposarà que l'empresa aconsegueix una ajuda econòmica reemborsable a crèdit 0, que

suposa el 30% del préstec.
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Es duran a terme dues anàlisis, una en la qual no existeix cap mena d'ajuda econòmica, i una altra en 

què existeix l'ajuda esmentada anteriorment d'un 30% del préstec per part del govern o d'un 

organisme europeu. D’aquesta manera queden dos casos per analitzar: 

- Cas 1: Instal·lació sense ajuda. 

- Cas 2: Instal·lació amb ajuda. 

Així doncs, ja es tenen totes les dades necessàries per realitzar el càlcul del cash flow, les quals es 

mostren a la taula 10.2.2. 

Taula 10.2.2: Dades pel càlcul del cash flow. 

Inversió inicial 510.234 € 

Recursos propis 255.117 € 

Préstec 255.117 € 

Ingressos d’explotació 711.629 € 

Costos d’explotació 54.247 € 

Vida útil 25 anys 

Finançament del préstec 10 anys 

Interès del préstec 7% 

Amortització Lineal 

Interès de mercat (VAN) 3% 

Inflació anual (IPC) 3% 

Impost de societats 30% 

Una vegada definides totes les dades i factors necessaris, s'ha elaborat una taula a través de la qual 

es calcula el flux de caixa. A les taules 10.2.3 i 10.2.4 es mostren els càlculs del cash flow per als 

primers quatre anys per al cas 1 i per al cas 2, respectivament. 

Taula 10.2.3: Càlcul del cash flow pel cas 1 – sense ajuda. 

Any 0 1 2 3 4 

+ Ingressos 

 
 711.629 €   732.978 €   754.967 €   777.616 €  

- Costos d'explotació 

 
 54.247 €   55.874 €   57.551 €   59.277 €  

= BENEFICI BRUT 

 
 657.382 €   677.104 €   697.417 €   718.339 €  

- Amortització 

 
 20.409 €   20.409 €   20.409 €   20.409 €  

= B.A.I.T. 

 
 636.973 €   656.694 €   677.007 €   697.930 €  

- Interès préstec 

 
 17.858 €   16.072 €   14.287 €   12.501 €  

= B.A.T. 

 
 619.115 €   640.622 €   662.721 €   685.429 €  

- Impost de societats 

 
 185.734 €   192.187 €   198.816 €   205.629 €  

= BENEFICI NET 

 
 433.380 €   448.435 €   463.905 €   479.800 €  

+ Amortització 

 
 20.409 €   20.409 €   20.409 €   20.409 €  

- Desemborsament inversió  510.234 €   25.512 €   25.512 €   25.512 €   25.512 €  

= CASH FLOW -510.234 €   428.278 €   443.333 €   458.802 €   474.698 €  

Pendent d'amortitzar  510.234 €   489.824 €   469.415 €   449.006 €   428.596 €  

Pendent de préstec  255.117 €   229.605 €   204.093 €   178.582 €   153.070 €  
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Taula 10.2.4: Càlcul del cash flow pel cas 2 – amb ajuda. 

Any 0 1 2 3 4 

+ Ingressos  711.629 €  732.978 €  754.967 €  777.616 € 

- Costos d'explotació  54.247 €  55.874 €  57.551 €  59.277 € 

= BENEFICI BRUT  657.382 €  677.104 €  697.417 €  718.339 € 

- Amortització  20.409 €  20.409 €  20.409 €  20.409 € 

= B.A.I.T.  636.973 €  656.694 €  677.007 €  697.930 € 

- Interès préstec  12.501 €  11.251 €  10.001 €  8.751 € 

= B.A.T.  624.472 €  645.444 €  667.007 €  689.179 € 

- Impost de societats  187.342 €  193.633 €  200.102 €  206.754 € 

= BENEFICI NET  437.130 €  451.811 €  466.905 €  482.426 € 

+ Amortització  20.409 €  20.409 €  20.409 €  20.409 € 

- Desemborsament inversió  510.234 €  17.858 €  17.858 €  17.858 €  17.858 € 

= CASH FLOW -510.234 €  439.682 €  454.362 €  469.456 €  484.977 € 

Pendent d'amortitzar  510.234 €  489.824 €  469.415 €  449.006 €  428.596 € 

Pendent de préstec  178.582 €  160.724 €  142.865 €  125.007 €  107.149 € 

Cal dir que per a l'any 2, tant els ingressos com els costos d'explotació, es calculen a partir del que 

s'ha calculat per a l'any 1 i tenint en compte la inflació anual. Passa el mateix per a l'any 3, en el que 

es calculen a partir dels valors de l'any 2, i així successivament de manera que: 

Ingressos any 2 = (Ingressos any 1) · (1 + 3,00%) (Eq.137) 

Ingressos any 3 = (Ingressos any 2) · (1 + 3,00%) (Eq.138) 

Així doncs: 

Ingressos any n = (Ingressos any n-1) · (1 + 3,00%) (Eq.139) 

Un cop es calcula el flux de caixa o cash flow, aquest s'utilitza per fer la viabilitat econòmica del 

projecte atès que aquesta eina és la base de càlcul de criteris de decisió com el VAN o el TIR [12], 

que es reflecteixen a l'apartat “10.2.2. Criteris d’avaluació”. 

L'única diferència que hi ha per als càlculs entre els casos 1 i 2, és que en aquest darrer es redueix el 

cost anual a descomptar de l'interès del préstec; això és degut al fet que la quantitat a la qual se li 

aplica aquest interès és menor a causa de l’ajuda econòmica proporcionada. Tot i això, el tant per 

cent de l'interès continua sent el mateix. 

10.2.2. Criteris d’avaluació 

A l'hora de fer l'anàlisi de la viabilitat econòmica d'un projecte, hi ha dos tipus de criteris: criteris de 

decisió parcials i criteris de decisió globals [20]. 

Els criteris de decisió parcials es denominen així perquè no contemplen tota la informació que 

contemplen els projectes d'inversió. Es caracteritzen per la seva senzillesa, no contemplen el moment 
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que vencen els diferents capitals i, per tant, no tenen en compte la lògica financera de valoració. 

Entre aquests criteris destaquen: 

- Tant mitjà de rendibilitat (TMR) 

- Termini de recuperació (Payback) 

 Els criteris de decisió globals es caracteritzen per tenir en compte tots els rendiments nets del 

projecte, així com el moment en què s'obtenen. Aquests criteris estan formats per: 

- Valor actual net (VAN) 

- Taxa interna de retorn (TIR) 

En aquest projecte, pels criteris d’avaluació econòmica, s'ha decidit que s'utilitzaran els criteris de 

decisió global. 

VAN (Valor actual net) 

El valor actual net es defineix com el valor actualitzat de tots els fluxos de caixa que la inversió 

promet generar al llarg de la vida, és a dir, la diferència entre el valor actualitzat dels cobraments i els 

pagaments derivats de la inversió. 

Perquè una inversió sigui rendible, el VAN ha de ser positiu, és a dir, els fluxos que genera al llarg de 

la seva vida són majors que la inversió inicial. Com major sigui el VAN, millor és la inversió, i es 

calcula de la següent manera [20]: 

    (Eq.140) 

On C0 és la inversió inicial, Cn és el flux de caixa, i és l’interès, i n és el nombre d’anys de vida útil. 

TIR (Taxa interna de retorn) 

La taxa de retorn o taxa de rendiment intern d’una inversió és el valor d’interès que fa que el VAN 

sigui nul. El TIR expressa la rendibilitat percentual pel capital invertit. Coincideix amb la màxima 

rendibilitat que podria donar el projecte i es calcula de la següent manera [20]: 

    (Eq.141) 

La figura 10.2 mostra la representació gràfica de la definició de la taxa interna de retorn. 
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Fig.10.2. Representació gràfica de la definició de la taxa interna de retorn [20]. 

Un cop coneguts els criteris de decisió a utilitzar, s’ha realitzat el seu càlcul per als dos casos 

diferents, expressant-se els resultats a la taula 10.2.5. 

Taula 10.2.5: Resultats de criteris de decisió. 

CAS DESCRIPCIÓ VAN TIR 

1 Instal·lació sense ajuda 10.260.014 € 87% 

2 Instal·lació amb ajuda 10.411.660 € 89% 

Així doncs, s'arriba a la conclusió de què és un projecte de rendibilitat molt elevada. En el cas 2, amb 

una ajuda econòmica governamental o europea, vegem que els criteris de decisió globals són més 

rendibles, ja que presenten majors VAN i TIR. Així doncs, dels dos casos plantejats el més rendible 

és el cas número 2, on es realitza la instal·lació quan s’obté una ajuda econòmica. 

Cal aclarir que l'anàlisi econòmica feta és una aproximació, degut a la complexitat i incapacitat 

d'accedir a dades econòmiques reals. 
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11. Impacte mediambiental 

Com a tots els projectes d’enginyeria, cal dedicar important atenció al medi ambient. Un projecte que 

presenta un elevat impacte mediambiental negatiu pot resultar pèssim pel nostre planeta, la qual 

cosa s’ha d’evitar, ja que addicionalment comporta diverses sancions per part de l’administració.  

En el nostre cas, l’impacte al medi ambient més rellevant està associat al gran consum d’energia 

elèctrica, ja que les grans centrals que produeixen aquesta energia elèctrica generen emissions de 

gasos d’efecte hivernacle, principalment el CO2. En aquest capítol, doncs, ens centrarem a estudiar 

les emissions de CO2, tot i que en el procés de producció d’energia elèctrica també es desprenen 

altres compostos com els òxids de nitrogen, òxids de sofre i partícules sòlides. 

Així doncs, a partir del requeriment energètic del treball calculat per a cada cicle, determinarem els kg 

de CO2 que s’emeten a l’atmosfera durant la producció d’1 kg d’argó líquid. Per dur-ho a terme farem 

ús del factor d’equivalència entre els kWh elèctrics consumits i els kg de diòxid de carboni emesos a 

l’atmosfera que faciliten els Ministeris d'Indústria, Energia i Turisme, i el Ministeri de Foment 

d'Espanya. Així doncs, es considera la relació d’equivalència de 0,357 kg CO2/kWh elèctric, que 

correspon a l’electricitat convencional nacional [23]. A la taula 11 es realitza una comparativa entre 

els cicles estudiats per veure quin és el que contamina més i emet una major quantitat de diòxid de 

carboni. 

Taula 11:Taula resum de les emissions de CO2 del cicles optimitzats. 

Cicle Wtotal,cicle Emissions CO2 

 [kWh] [kg CO2] 

Linde-Hampson simple 0,3317 0,1184 

Linde-Hampson amb refredament previ 0,2951 0,1054 

Linde-Hampson dual 0,1352 0,0483 

Claude 0,2262 0,0808 

Kapitza 0,1662 0,0593 

Heylandt 0,1481 0,0529 

Brayton invers 0,6466 0,2308 

Així doncs, tal com es pot observar a la figura 11, els cicles de Heylandt i de Linde-Hampson dual són 

les opcions més recomanables per a liquar argó si tenim en compte els criteris ambientals. Per tal de 

produir 1 kg d’argó líquid, pel consum de l’energia elèctrica aquests cicles emeten a l’atmosfera 

0,0529 i 0,0483 kg de CO2, respectivament. Per contra, el cicle de Brayton invers veiem que és 

l’alternativa més contaminant de totes. Durant el seu temps de funcionament arriba a produir 0,2308 

kg de CO2. 
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Fig.11. Diagrama de barres de les emissions de CO2 dels cicles optimitzats. 

Pel que fa a l’impacte mediambiental de la realització d’aquest treball, és obvi que l’impacte és mínim, 

ja que només s’ha fet feina d’oficina i no s’ha generat cap mena de residu. L’única consideració que 

es té és el consum d’energia elèctrica provinent de l’ordinador usat al projecte i de la bombeta que 

s’ha utilitzat durant les hores de poca llum. Aquests elements consumeixen una potència de 120 i 50 

W, respectivament. Respecte al temps d’ús, es considera que l’ordinador ha estat actiu durant tota la 

durada del treball, és a dir, 300 hores. La bombeta, en canvi, només s'ha emprat en les hores de 

treball nocturnes, que s'estimen en un 40% de les totals. 

Aleshores, per calcular l’impacte mediambiental del projecte es multiplicarà el consum elèctric en 

kWh dels aparells electrònics durant tot el temps de realització del treball per la quantitat en kg de 

CO2 que s’emet en produir 1 kWh d’energia elèctrica, de la següent manera: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑒𝑙è𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐 [𝑘𝑊ℎ] = 𝑃𝑜𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎[𝑘𝑊] · 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠[ℎ] (Eq.142) 

Així doncs, s’obté un consum de 36 kWh per part de l’ordinador i 6 kWh per part de la bombeta. 

Tenint en compte que per produir un kWh d’energia elèctrica s’emeten 0,357 kg de CO2 [23], podem 

concloure que les emissions de CO2 per fer aquest treball són de 14,994 kg de CO2. Cal dir que a 

efectes pràctics, aquest impacte és mínim, per tant, es podria considerar que aquest estudi no ha 

causat danys significatius al medi ambient. 
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12. Planificació temporal i pressupost

12.1. Planificació temporal 

Aquest projecte s’ha elaborat durant el quadrimestre de tardor del curs 2021/2022. La dedicació del 

projecte s’aproxima a 300 hores, equivalents als 12 ECTS que corresponen al TFG, a raó de 25 

hores per crèdit. 

La planificació temporal que es presenta en el diagrama de Gantt de la Figura 12.1 que mostra la 

duració de les diferents activitats d’elaboració del projecte, el qual s’ha estès al llarg de 17 setmanes. 

Les setmanes remarcades de color negre corresponen a una aturada de l’elaboració del projecte per 

motius acadèmics com són els exàmens parcials o les vacances de Nadal. Addicionalment, a 

aquesta planificació s'ha afegit la preparació de la presentació per a la defensa final del treball. 

Aleshores, aquest projecte es divideix en 3 fases: una primera fase prèvia, la fase principal on es 

realitza l’estudi dels cicles més comuns per a liquar el gas argó, i una última fase final on es validen 

els resultats finals i es traslladen a la memòria. 

Cada una d’aquestes fases conté diverses etapes: 

- Fase prèvia:

A. Planificació del projecte: És necessari organitzar i planificar el projecte.

B. Introducció a l’entorn de treball del Software EES: Abans de començar a treballar és

necessari entendre com funciona el programa, ja que és una eina que no s’ha utilitzat 

anteriorment. 

C. Documentació bibliogràfica: En aquesta etapa cal realitzar una recerca dels diferents cicles

criogènics a considerar, i de les propietats, l’obtenció i les aplicacions de l’argó en estat líquid i 

gas. 

- Fase principal:

D. Estudi dels cicles més comuns per a liquar el gas argó: Cal definir bé quins cicles

s’estudiaran i tenir clar el seu funcionament. 

E. Treballar amb el Software EES: Cal obtenir resultats dels cicles seleccionats.

- Fase final:

F. Interpretació dels resultats: Una vegada realitzats els diferents càlculs, aquests s’han

d’interpretar. 
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G. Redacció de la memòria: El projecte s’ha de presentar amb una memòria, així que l’últim

pas és redactar-la. 

Setembre Octubre Novembre Desembre Gener 

ACTIVITATS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Fase prèvia 

A. Planificació del projecte

B. Introducció a l’entorn de 
treball del Software EES

C. Documentació bibliogràfica

Fase principal 

D. Estudi dels cicles més 
comuns per a liquar el gas argó 

E. Treballar amb el Software 
EES

Fase final 

F. Interpretació dels resultats

G. Redacció de la memòria

Preparació presentació de la 
defensa final 

Fig.12.1: Diagrama de Gantt de la planificació del projecte. 

12.2. Pressupost 

Respecte al pressupost del treball, cal recordar que aquest projecte consisteix en la simulació 

computacional i l'estudi de diferents cicles termodinàmics, per la qual cosa els seus principals actius 

seran el dispositiu encarregat de la simulació, el programari emprat i la persona encarregada 

d’executar-ho. Així doncs, aquest pressupost es pot dividir en dos factors distintius: 

Costos fixos: 

- Depreciació de l’ordinador per ús en la simulació i les altres tasques relacionades amb el

projecte.

- Llicències de software utilitzades per a la realització del treball.

Costos variables: 

- Cost associat a l’energia elèctrica consumida.

- Retribució a l’alumna que executa el projecte.

- Retribució al tutor del projecte.
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Depreciació de l'ordinador 

L’ordinador utilitzat és un ROG Zephyrus de la marca Asus, amb un preu de mercat de 1399 € en el 

moment que es va comprar. S’ha suposat una vida útil de l’equip de 6 anys. Com que s’ha usat 

aproximadament durant 150 dies (5 mesos), la depreciació de l'equip deguda al projecte es pot 

estimar de la següent manera: 

 

Llicències de software 

Durant el desenvolupament del projecte s’han utilitzat únicament dos programaris. Un és el software 

EES, la llicència del qual és de 529,56 € anuals [24]. L’altre és l’Excel del paquet Microsoft 365, que 

té un preu de 69 € anuals [25]. 

Energia elèctrica 

Pel càlcul de l'energia elèctrica consumida, s’ha reduït el nombre de dispositius emprats al mateix 

ordinador usat al projecte i a la bombeta que s’ha utilitzat durant les hores de poca llum. Aquests 

elements consumeixen una potència de 120 i 50 W, respectivament. 

Respecte al temps d’ús, es considera que l’ordinador ha estat actiu durant tota la durada del treball, 

és a dir, 300 hores. La bombeta, en canvi, només s'ha emprat en les hores de treball nocturnes, que 

s'estimen en un 40% de les totals. 

Finalment, i per poder dur a terme el càlcul del cost energètic, s'estima que l'energia elèctrica té un 

cost de 0,153978 €/kWh [9] de manera constant al llarg de tot el projecte. D'aquesta manera, es 

calcula un cost de 6,46 € (vegeu taula 12.2). 

Taula 12.2: Càlcul del cost de l’energia elèctrica consumida. 

 Potència (W) Temps (h) Consum (kWh) Cost (€) 

Ordinador 120 300 36 5,54 

Bombeta 50 120 6 0,92 

Total    6,46 

Retribució de l’alumna i del tutor 

Per estimar aquesta quantitat, hem consultat la pàgina web de l’ETSEIB, on situa una retribució 

mínima d’una alumna d’últim curs del GETI en pràctiques de 8 € l’hora, és a dir, 2400 € euros en 

total. Per estimar la del tutor, se suposarà un sou de 20 € l'hora. Estimant el nombre d'hores 

invertides per part del tutor de 40 hores, el cost de la seva retribució ascendeix a 800 €. 
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D'aquesta manera s'arriba a un cost final de 5.192 € (vegeu taula 12.3.) 

Taula 12.3: Càlcul del cost total del projecte. 

% Cost (€) 

Depreciació de l'ordinador 95,82 

Llicències de software Software EES 529,56 

Microsoft 365 69,00 

Consum elèctric 6,46 

Sou Alumna 2.400,00 

Tutor 800,00 

Cost total 3.900,84 

Imprevistos 10 390,08 

Cost sense impostos 4.290,92 

IVA 21 901,08 

Cost total del projecte 5.192 
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Conclusions 

Al llarg de l’anàlisi que representa aquest treball s’han fet raonaments, observacions i càlculs que han 

permès extreure una sèrie de conclusions, les quals es resumeixen de forma clara i simplificada a 

continuació: 

- En primer lloc, s’ha aconseguit aplicar en un cas pràctic i real els coneixements adquirits al

llarg d’aquests anys d’estudi a l’escola. S’ha dut a terme aquest propòsit posant el focus

d’atenció en els processos de liqüefacció de gasos, en concret del gas argó.

- S’ha après i aprofundit en el camp dels processos de liqüefacció de gasos, estudiant i

comparat quin cicle resulta més eficient a l’hora d’obtenir argó líquid, tant des d’un punt de

vista energètic com exergètic. Una vegada analitzat i estudiat el funcionament de cada cicle,

s’han proposat diverses configuracions d’aquests amb la finalitat d’optimitzar els resultats,

arribant a la conclusió que la millor proposta és el cicle de Linde-Hampson dual.

- S’ha aconseguit elaborar una anàlisi dels diferents processos de compressió, estudiant el seu

funcionament i les seves condicions de treball òptimes. Així, s’han demostrat que les

diferències entre la compressió isotèrmica i la multietapa són notòries, tot i que augmentant

les etapes de compressió, ens situem en un punt més proper a la compressió ideal.

- S’ha après el llenguatge del software de resolució de sistemes d’equacions Engineering

Equation Solver (EES), gràcies al qual s’han pogut efectuar gran part dels càlculs d’aquest

projecte.

- S’ha estudiat quin impacte mediambiental provocaria aquest procés, i amb quin cicle criogènic

es podria aconseguir minimitzar el consum elèctric, i consegüentment, reduir les emissions de

CO2. S’ha observat que els cicles de Heylandt i de Linde-Hampson dual requerien menys

subministrament elèctric, fet que provoca una menor emissió de diòxid de carboni, contribuint

així a preservar el medi ambient.

- Finalment, dir que s’ha aconseguit realitzar un estudi econòmic que ha marcat la viabilitat

econòmica de la proposta de cicle optimitzat i s’ha arribat a la conclusió que es tracta d’un

projecte de rendibilitat molt elevada.

Com a conclusió global, s’afirma que s’han assolit els objectius marcats a l’inici d’aquest projecte. Tot 

i això, cal dir que tots els cicles estudiats tenen marge de millora i això ens indica que els resultats 

podrien arribar a ser encara millors. 

Aquest estudi dels principals cicles criogènics per a l’obtenció d’argó líquid es podria continuar 

examinant la possibilitat de produir grans quantitats, ja que els càlculs s’han executat amb la intenció 

d’obtenir tan sols 1 kg d’argó líquid. 
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