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Resum: En el present TFG es descriu el cicle de Rankine 

orgànic (ORC) així com els seus components i variants. 

També se simula, s’estudia i s’analitza el comportament dels 

cicles de Rankine orgànics en cinc simulacions realitzades a 

partir de diversos estudis fets per altres autors i publicats en 

forma d’articles tècnics en la bibliografia, així com d’altres 

estudis específics efectuats en el present projecte. 

 

En el present projecte s’ha empleat el software Engineering 

Equation Solver (EES) per dur a terme les simulacions dels 

models realitzats pels cicles de Rankine orgànics simples 

(ORC) i pels cicles orgànics de Rankine amb recuperador de 

calor (RORC). El punt de partida en aquest TFG és el model 

simple de ORC realitzat per S. Quoilin (2011) [1] en l’entorn 

del software EES. A aquest model s’han realitzat una sèrie 

de modificacions i extensions, les quals es detallen en 

l’Annex A.5.1 del TFG. 

 

A més, s’han simulat i escollit els bescanviadors de calor 

(evaporador, condensador i recuperador de calor en els 

RORC) presents en algunes de les simulacions de ORC 

estudiades, per tal d’analitzar quines serien les condicions 

reals en les quals es treballa a partir de les simulacions 

realitzades amb el sotware EES. Per fer-ho, s’ha utilitzat el 

software SSP G7 [2] mitjançant el qual s’ha pogut introduir 

les condicions sota les quals s’ha treballat en cada simulació 

i obtenir unes característiques reals i els tipus de 

bescanviadors de plaques adequats per a cada ORC on s’ha 

fet aquest estudi de selecció dels bescanviadors de calor. 

 

Els models dels cicles ORC i RORC juntament amb unes 

restriccions de treball han servit per a seleccionar un seguit 

de fluids orgànics de treball que verificaven les condicions 

adequades per a cada cicle d’operació, en funció de les seves 

propietats termodinàmiques. A partir de realitzar totes les 

simulacions s’han seleccionat els fluids R123 i R245fa com a 

fluids òptims de treball per aplicacions de cicles ORC que 

treballen amb fonts tèrmiques amb temperatures entre 80 

ºC i 250 ºC. En aquests intervals de temperatures els 

rendiments tèrmics del cicle dels ORC acostumen a oscil·lar 

entre 7,5 % – 15,0 %. 

 
I. OBJECTIUS 

 

El present projecte pretén cobrir un seguit d’objectius amb la 

finalitat de dur a terme una recerca i posterior treball sobre la 

tecnologia dels cicles de Rankine orgànics (ORC) 

 

Primerament es vol donar a conèixer l’estructura del cicle 

orgànic de Rankine, classificant els seus components i les seves 

variants així com les característiques de cada element i les seves 

configuracions.  

 

Per altra banda, s’analitzen diversos fluids orgànics de treball, 

seleccionant els més indicats per a cada simulació tenint en 

compte les propietats termodinàmiques del fluid, el seu impacte 

ambiental i la seguretat en planta així com els beneficis de 

rendiment que el fluid aporta al cicle. 

 

Un dels objectius principals del TFG és el desenvolupament i 

la simulació de l’operació de models ORC i RORC en els quals 

es simula el comportament del cicle i s’analitzen diversos 

paràmetres per tal d’estudiar els resultats. Per fer-ho, es divideix 

la part pràctica en 5 simulacions en les quals a cada una d’elles 

es treballa amb una cicle orgànic de Rankine en unes condicions 

diferents i variades i es pretén per a cada simulació arribar a uns 

objectius fixats. 

 

La finalitat d’aquestes 5 simulacions és arribar a una 

optimització de les condicions de treball pels cicles ORC a partir 

del model desenvolupat mitjançant les simulacions en 

condicions diferents a les inicials de partida. Durant aquestes 

simulacions, s’analitza el comportament de l’expansor/turbina i 

dels bescanviadors de calor presents al cicle (evaporador, 

condensador i recuperador pel cas del RORC), dels quals també 

s’efectua el modelat real mitjançant el software SSP G7, el qual 

permet escollir finalment el bescanviador de calor de plaques 

adient a l’aplicació estudiada. 

 

El punt de partida en aquest TFG és el model simple de ORC 

realitzat per S. Quoilin (2011) [1]. en l’entorn del software EES 

A aquest model s’han realitzat una sèrie de modificacions i 

extensions, les quals es detallen en l’Annex A.5.1 del TFG 

 

II. INTRODUCCIÓ 

 

La recerca de noves tecnologies que permetin obtenir energia a 

partir de fonts renovables és un dels punts clau de l’evolució de 

l’industria a nivell mundial, i és un camp molt ampli en el qual 

durant els últims anys s’ha començat a investigar i dedicar gran 

part dels esforços per tal d’aconseguir una industria globalment 

més neta. 

 

D’aquesta manera, una de les solucions per a sistemes de 

conversió eficients són els sistemes de tri-generació, en els quals 

a partir d’una mateixa energia primària es produeixen tres 

efectes útils a nivell industrial: electricitat, fred i calor. El cicle 

orgànic de Rankine (ORC) és una de les tècniques de generació 

elèctrica que es pot utilitzar en la tri-generació. Aquest cicle està 

format pels mateixos components bàsics que un cicle Rankine 

convencional (generador de vapor/evaporador, turbina, 

condensador i bomba impulsora), però utilitza un fluid orgànic 

com a fluid principal de treball que permet aprofitar la calor 

procedent de fonts energètiques de baixa (o mitjana) 

temperatura, habitualment no aprofitades. Aquestes fonts 

energètiques que treballen els cicles ORC són habitualment 

l’energia geotèrmica, l’energia solar tèrmica, fonts de calor 

residual industrial de baixa temperatura. També poden treballar 



amb l’energia procedent dels gasos de combustió de motors 

tèrmics, amb temperatures més altes. 

 

Els components del cicle ORC bàsic són els següents: 
 

Condensador:  El condensador és un dispositiu o unitat que 

actua com un bescanviador de calor ja que implica una 

transferència de calor entre dos fluids. La funció d’aquest 

dispositiu és produir una condensació per refredament de la 

substància i transformar-la d’estat vapor a estat líquid. 
 

El mètode d’operació consisteix en l’eliminació de la calor del 

vapor. La condensació del vapor a temperatura i pressió alta es 

realitza gràcies a l’aigua (o líquid) de refrigeració que absorbeix 

calor quan passa a través del condensador, escalfant-se. El vapor 

surt del condensador com a líquid saturat o líquid subrefredat. 

 

 
 

Figura 1: Esquema d’un condensador de vapor [3] 

 

Evaporador:  Es un bescanviador de calor encarregat de passar 

de líquid a vapor un determinat fluid, en el nostre cas el fluid 

orgànic del cicle, per absorció de calor procedent d’un fluid 

calent. Habitualment els evaporadors són de carcassa i tubs o bé 

de plaques. En el cas d’un evaporador de carcassa-tubs un dels 

fluids (el fluid a evaporar o bé el fluid calent) passa pels tubs i 

l’altre (el fluid calent o bé el fluid a evaporar) passa per la 

carcassa. La carcassa és un cos cilíndric a l’interior de la qual es 

troba el feix de tubs. 
 

 

 
 

Figura 2: Esquema d’un evaporador de fluid orgànic. [4] 
 

Bomba:  L’objectiu de la bomba en el cicle de Rankine orgànic 

(ORC) és el d’augmentar la pressió del fluid orgànic. La 

condició que ha d’acomplir el fluid orgànic pel correcte 

funcionament de la bomba és que el fluid es trobi en estat de 

líquid subrefredat (com a màxim líquid saturat), és a dir, no s’ha 

de presentar mescla en fase líquid-vapor. 

 

 
 

Figura 3: Esquema d’una bomba impulsora (Adaptat de [5]) 

 

Turbomàquina / Expansor:  Les turbomàquines produeixen un 

bescanvi d’energia entre el fluid a una elevada velocitat lineal i 

els àleps d’aquesta. Una de les aplicacions principals de les 

turbomàquines es troba en cicles de vapor de Rankine utilitzats 

per la producció d’energia elèctrica d’elevats rangs de potència. 

 

Els expansors volumètrics s’encarreguen de desplaçar una 

quantitat de fluid confinat des d’un volum menor a un major. 

Les característiques principals d’aquest tipus d’expansors són 

que permeten treballar a elevades relacions de pressió, tenen una 

mida reduïda i poc pes en funció de la potència mecànica 

produïda. Aquest tipus d’aparells són molt utilitzats per a la 

producció d’energia mecànica degut a que tenen millor 

comportament que les turbomàquines en baixos rangs de 

potència. 

 

No obstant, no estan gaire desenvolupats comercialment ja que 

no s’han comercialitat gaires expansors dissenyats per a ser 

utilitzats en la producció d’energia mecànica. 

 

La taula següent mostra una comparativa dels rangs de potència 

en els quals treballen cada tipus d’expansor. 

 

Tipus expansor Rang de potències típic (kW) 

Turbina  60 - 10000 

Expansor Scroll   0,5 - 10 

Expansor de cargol 6 – 250 

 

Taula 1: Comparativa de potències entre màquines expansores 
 

 

III. ANÀLISI TERMODINÀMIC DEL CICLE 

 

El cicle de Rankine orgànic bàsic (ORC), està format per quatre 

elements constructius que el defineixen: Bomba, Evaporador, 

Expansor i Condensador, amb dos nivells de pressió diferencials 

que correspondrien als processos 2-3 (evaporador) i 4-1 

(condensador), segons s’indica en la Figura 4 

 

 
 

Figura 4: Representació del cicle ORC bàsic [6] 

 

A l’entrada de la bomba el fluid (fluid orgànic de treball) es 

troba en un estat de líquid saturat a una pressió que correspon a 

la pressió de saturació a la temperatura de sortida del 

condensador.  

 

En l’element bomba es produeix un increment de pressió 

(s’aporta un treball/potència al fluid) per a arribar a la pressió a 

la qual treballa l’evaporador (2) per un cop allà escalfar-se 

canviant de fase fins arribar a vapor saturat (3). Un cop s’ha 

rebut l’energia calorífica que li permet canviar de fase, el fluid 

entra a la turbina/expansor on es produeix l’expansió (3-4) 

transformant la seva energia tèrmica en energia mecànica de 

rotació en l’eix de la màquina, la qual es transforma en energia 

(o potència) elèctrica si hi ha acoblat un generador elèctric. 

(líquid) (vapor) 



 

Finalment, a la sortida de la turbina el fluid orgànic pot estar en 

estat de vapor humit, vapor saturat o vapor sobreescalfat, per la 

qual cosa és necessari refredar-lo per a portar-lo a estat de líquid 

saturat i que es repeteixi d’aquesta manera el cicle. El 

refredament es dona en el condensador (4-1), que és normalment 

de plaques o bé un bescanviador de calor de carcassa i tubs, on 

en aquest cas el condensat apareix en les parets dels tubs pels 

quals circula normalment aigua de refrigeració. 

 

Per tal de millorar el rendiment del cicle, s’incorpora un 

recuperador de calor (també anomenat regenerador) en el 

cicle de treball simple. El cicle passa a anomenar-se (RORC) 

degut a la presència d’aquest bescanviador. El recuperador 

afecta directament els processos d’evaporació i de condensació 

del cicle de treball, ja que per una banda, s’encarrega de reduir 

la temperatura a la qual el vapor provinent de l’expansor entra al 

condensador per a dur a terme el procés de condensació. Per 

altra banda, s’encarrega d’augmentar la temperatura del fluid 

orgànic en estat líquid que ha estat bombejat de la bomba i es 

dirigeix directament a l’evaporador, ajudant al fluid orgànic a 

arribar a la temperatura d’evaporació amb més facilitat. 

 

 
 

Figura 5: ORC amb recuperador de calor: RORC (Adaptat de [7]) 

 

 

IV. PROPIETATS DELS FLUIDS ORGÀNICS. 

 

La selecció del fluid orgànic de treball adequat en els ORC és un 

dels factor més importants per a l’optimització del cicle. 

Algunes de les propietats que ajuden a escollir el fluid orgànic 

adequat són les següents: 

 

Corba de saturació:   
 

La corba de saturació influeix en el procés de bescanvi de calor 

entre la font de calor i el fluid de treball, així com influeix també 

en l’expansió a la turbina / expansor. Segons la forma de les 

corbes de vapor saturat al diagrama T-s, es poden classificar en 

tres grups diferents: 

 

Fluids secs: Aquest grup inclou aquells fluids la pendent de 

vapor saturat dels quals és positiva (dT/ds > 0). Això significa 

que el procés d’expansió isentròpic en la turbina finalitza en la 

regió de vapor sobreescalfat, eliminant el risc de formació de 

gotes de líquid a la turbina/expansor, no obstant, el condensador 

ha d’eliminar proporcionalment més energia. 

 

Fluids humits: La corba de saturació de vapor dels fluids és 

menor a zero, (dT/ds < 0). Els fluids d’aquest grup han de ser 

primerament sobreescalfats abans d’entrar a la turbina/expansor, 

per evitar que les gotes del líquid saturat provoquin danys severs 

a l’equip. Aquest tipus de fluids posseeixen un baix pes 

molecular, el que implica una major entalpia de vaporització. 

 

Fluids isentròpics: En aquest grup de fluids la pendent de 

saturació és infinita i la corba de saturació coincideix amb la 

línea isentròpica. A la pràctica aquest fet significa que el procés 

de descompressió isentròpic es dóna al llarg de la corba de 

saturació o en paral·lel. 
 

 
 

Figura 6: Representació de la corba de saturació dels 3 grups de 
fluids de treball en els ORC. [8] 

 

Temperatura d’estabilitat del fluid orgànic:  
 

Al contrari del que passa amb l’aigua, normalment els fluids 

orgànics pateixen deterioraments químics i descomposició a 

altes temperatures. La màxima temperatura de la font de calor 

està, per tant, limitada per la Tª de l’estabilitat química del fluid 

de treball, i no es pot treballar per sobre d’aquesta temperatura. 

 

Baix impacte mediambiental: 

 

El fluid escollit ha de presentar un baix potencial d’esgotament 

de la capa d’ozó (ODP)  i d’escalfament global (GWP).  El ODP 

determina  la capacitat relativa  dels fluids orgànics per a 

destruir les molècules d’ozó en l’atmosfera. El GWP, en canvi, 

representa la capacitat d’aquests fluids per a contribuir al 

escalfament global en relació amb el diòxid de carboni ( CO2) 

que té un potencial d’escalfament atmosfèric de 1, mesurat per a 

un període de 100 anys. 

 

V. APLICACIONS DELS CICLES DE RANKINE 

ORGÀNICS  

 

Les solucions basades en els cicles de Rankine orgànics es 

fonamenten en quatre grans alternatives de generació d’energia 

depenent de la procedència de la font calorífica que s’encarrega 

d’evaporar el fluid orgànic en cicle de Rankine orgànic (ORC). 

 

Biomassa: 

 

La biomassa es una font que s’utilitza habitualment en plantes 

combinades de potència i calor (CHP), i en particular es 

maximitza l’energia obtinguda en sistemes de petita potència 

construïts a prop dels consumidors de calor. Una de les 

característiques de la biomassa es que pot emmagatzemar-se 

durant molt de temps i normalment és econòmicament viable. 

 

Alguns exemples de plantes que operen en l’actualitat amb 

biomassa són Allendorf Eder (Alemanya, 200 kW) i Aichach 

(Alemanya, 800 kW) 

 

Recuperaació de calor residual: 

 

La calor residual de les corrents dels processos industrials 

suposa una important pèrdua d’energia tèrmica a la indústria. 

L’aprofitament d’aquesta calor augmenta significativament 

Fluid calent (hf) 

Fluid fred (cf) 

Fluid orgànic 

isentròpic humit sec 



l’eficiència energètica dels processos i l’eficiència global de la 

planta. Com major sigui la temperatura de la font de calor 

residual, major serà la capacitat d’aprofitament de la mateixa per 

a transformar-se en energia elèctrica amb rendiments més alts. 

 

Alguns exemples de plantes que operen a partir de la 

recuperació de calor residual són la central de GMK (Alemanya, 

50 kW - 2 MW) i la central UTC (Estats Units, 280 kW) 

 

Energia Solar Tèrmica: 

 

El cicle de Rankine orgànic (ORC) permet la producció 

d’electricitat a partir de l’energia solar tèrmica, a través del 

procés de “conversió termodinàmica”. Aquest procés utilitza 

miralls per a captar la radiació solar i concentrar-la per a després 

escalfar un fluid calortador que finalment serà la font de calor 

del ORC. 

 

En aquest procés és possible acumular calor per a ús retardat, 

per exemple, és possible acumular calor durant el dia i utilitzar-

lo durant la tarda o la nit. 

 

En la actualitat, algunes de les plantes més importants que 

treballen amb aquesta tecnologia són ORMAT (Arizona, 1 MW) 

i GMK (Alemanya, 250 kW). 

 

Energia geotèrmica: 

 

En aquest cas en el ORC s’utilitza la calor d’una font geotèrmica 

per vaporitzar un fluid orgànic i produir electricitat a partir 

d’una turbina o expansor connectada a un generador elèctric. 

L’obtenció d’una font d’energia directament de la terra (energia 

geotèrmica), ja sigui per a la generació d’electricitat o per a 

calefacció, a més de no requerir l’ús de cap combustible fòssil, 

es tracta d’una l’energia renovable fiable. 

 

Algunes de les plantes que treballen amb energia geotèrmica en 

l’actualitat són la central Turboden (Itàlia, 200 kW- 2 MW) i la 

central Cryostar (França, 1000 kW). 

 

 

VI. SIMULACIÓ I ESTUDI DE DIVERSOS CICLES DE 

RANKINE ORGÀNICS (ORC) 
 

 

Durant la part de l’estudi dels ORC duta a terme en el projecte, 

s’han realitzat simulacions de l’operació d’aquestes plantes de 

potència en les quals s’han variat les condicions d’un determinat 

cicle de Rankine orgànic per tal d’optimitzar-ne els resultats i 

avaluar el comportament del cicle. Per altra banda, també s’han 

modelat cicles de Rankine orgànics extrets d’articles tècnics 

especialitzats de la bibliografia per tal de contrastar els resultats 

publicats amb els obtinguts pel nostre model. D’aquesta manera 

es valida el model utilitzat a la simulació, permetent així ampliar 

l’estudi a altres condicions o bé fluids diferents de l’article 

tècnic original. 

 

Primera simulació: 

 

En la primera simulació es parteix d’un cicle de Rankine orgànic 

sense recuperador de calor amb unes condicions de treball 

establertes i analitzar els resultats que s’obtenen a partir de 

treballar sota aquestes condicions.  

 

A més, es pretén realitzar un seguit de taules paramètriques 

obtingudes mitjançant el software “Engineering Equation Solver 

(EES)” per tal d’analitzar el comportament d’algunes variables a 

partir de la seva variació progressiva. 

 

El fluid orgànic utilitzat en aquesta simulació ha estat el R245fa, 

encara que per a efectuar una comparativa amb “Turbine size 

parameter SP”, paràmetre proporcional a la grandària de la 

turbina (o expansor), també s’ha utilitzat el fluid R123. 

 

El fluid secundari (calent) de l’evaporador del cicle són gasos 

residuals procedents d’una combustió, els quals s’han simulat 

com si fos aire, mentre que el fluid secundari (fred) del 

condensador s’ha considerat que era aigua de refrigeració. 

 

La Taula 2 i la Figura 7 mostren les dades d’entrada per dur a 

terme la primera simulació i la representació del cicle en el 

diagrama T-s del R245fa en les condicions de treball establertes. 

 

Posteriorment, s’han realitzat un seguit de taules paramètriques 

per estudiar l’evolució d’alguna de les variables a mesura que 

variava el valor d’una altra. 

 

En la Figura 8 es mostra la variació del rendiment tèrmic del 

cicle a mesura que augmenta la temperatura d’evaporació del 

fluid orgànic, la qual és una de les parametritzacions que s’ha 

efectuat en aquesta  simulació. 

 

Dades d’entrada a la simulació EES Valor 

Cabal màssic fluid orgànic (kg/s) 1 

Temperatura d’evaporació ( ºC) 130 

Temperatura de condensació (ºC) 30 

Cabal màssic fluid secundari a l’evaporador: 

Gasos residuals d’una combustió (kg/s) 
5 

Cabal màssic fluid secundari al condensador: 

Aigua de refrigeració (kg/s) 
10 

Sobreescalfament a l’evaporador (ºC) 5 

Subrefredament al condensador (ºC) 5 

Pinch point a l’evaporador (ºC) 10 

Pinch point al condensador (ºC) 10 

Rendiment isentròpic de la bomba 0,8 

Rendiment isentròpic de l’expansor 0,8 

Rendiment del Recuperador 0 

 

Taula 2: Paràmetres inicials de la primera simulació de ORC 

 

 
 

Figura 7: Diagrama T-s del R245fa de la primera simulació de ORC 



 
 

Figura 8: Variació del rendiment del cicle ORC en funció de la 
temperatura d’evaporació (Tev.) pel fluid R245fa 

 

Segona simulació: 

 
En la segona simulació s’analitza el cicle de Rankine orgànic 

afegint el recuperador de calor (o regenerador), donant lloc 

d’aquesta manera a un cicle RORC. Es parteix de les mateixes 

condicions inicials que en la primera simulació (Taula 2). 

 

A més, es modelen els bescanviadors de calor que intervenen en 

el cicle de treball així com també es modificarà el Pinch Point a 

l’evaporador i al condensador, un paràmetre que afecta 

directament al disseny dels bescanviadors i s’avaluarà la seva 

elecció. 

 

El fluid orgànic utilitzat en aquesta simulació ha estat el R123. 

 

El fluid secundari (fluid calent) de l’evaporador del cicle són els 

gasos residuals procedents d’una combustió modelats com si 

fossin aire, mentre que el fluid secundari (fluid fred) del 

condensador s’ha considerat que és aigua de refrigeració. 

 

Els resultats obtinguts de U·A dels bescanviadors en la 

simulació realitzada amb el fluid R123 es mostren a continuació. 

 

Fluid 

U·A 

Evaporador 

(W/ºC) 

U·A 

condensador 

(W/ºC) 

U·A 

regenerador 

(W/ºC) 

R123 9182 14365 670,1 

 

Taula 3: Valors del paràmetre U·A inicials en la segona simulació 

 

El factor U·A és un paràmetre que determina l’àrea necessària 

del bescanviador de calor en funció de la quantitat de calor que 

ha de dissipar o bé absorbir, depenent del tipus de bescanviador 

en el qual es treballi (condensador, evaporador i regenerador). 

 

A partir dels resultats obtinguts en la simulació anterior, es 

decideix modelar els bescanviadors de calor que estan presents 

en el RORC: El recuperador, el condensador i l’evaporador. 

 

Les figures següents mostren el condensador i l’evaporador 

escollits per aquesta simulació sota les condicions de treball 

anteriors. A part, dins de la mateixa simulació es decideix 

rebaixar el valor del Pinch Point per tal d’observar com varien 

els valors del paràmetre U·A en els mateixos bescanviadors. 

 

 
 

Figura 9: Condensador seleccionat (condicions inicials). [2] 

 

 
 

Figura 10: Evaporador seleccionat (condicions inicials). [2] 

 

Els valors dels factors U·A a l’hora de reduir el valor del Pinch 

Point en aquesta simulació es mostren a la taula següent: 

 

Fluid 

UA 

Evaporador 

(W/ºC) 

UA 

condensador 

(W/ºC) 

UA 

regenerador 

(W/ºC) 

R123 12809 23764 670,1 

 
Taula 4: Valors de U·A, havent reduït el valors del Pinch Point 

 

Tal com s’esperava en aquesta simulació, el fet de reduir el valor 

del Pinch Point, el seu efecte en els bescanviadors es tradueix en 

un increment del seu valor de U·A, augmentant així les dimen-

sions dels bescanviadors a modelar i també els seus costos. 

 

Tercera simulació: 

 

La tercera simulació del TFG es basa en simular un model 

realitzat per l’autor H.D. Madhawa Hettiarachchi [9], en el qual 

s’assoleixen unes potències netes de l’ordre de 10 MW en les 

millors condicions de treball del cicle. 

 

L’objectiu principal de la simulació és dur a terme el modelat 

del ORC amb les condicions que descriu l’article [9], en base a 

l’ús de l’energia geotèmica, amb la finalitat d’aconseguir obtenir 

els resultats de l’article original. Per la qual cosa es va tenir que 

incorporar modificacions al model original de ORC de Quoilin 

[1] per adaptar-ho a les condicions d’aquesta simulació. 



 

Primerament s’efectua la simulació amb el fluid refrigerant 

R123, un dels que millors propietats termodinàmiques aporta al 

cicle ORC, posteriorment es realitza la mateixa simulació amb 

el fluid n-pentà, i així poder comparar els resultats amb [9]. 

 

El fluid secundari (fluid calent) de l’evaporador del cicle s’ha 

simulat com aigua geotèrmica, mentre que el fluid secundari 

(fluid fred) del condensador s’ha simulat com a aigua de 

refrigeració.  

 

Amb el fluid R123, els resultats que es van obtenir  en 

comparació amb els de l’article [9] són els següents: 

 

 
Article H.D. 

Madhawa [9] 

Simulació EES 

(R123) 

Potència “bruta” total 10 MW 10,09 MW 

Temperatura entrada 

aigua geotèrmica 
90 ºC 90,08 ºC 

Temperatura entrada 

aigua condensador 
30 ºC 29,89 ºC 

Temperatura 

d’evaporació 
79,9 ºC 79,9 ºC 

Temperatura de 

condensació 
41,6 ºC 41,6 ºC 

Temperatura de 

sortida aigua 

geotèrmica 

85 ºC 85,09 ºC 

Temperatura de 

sortida aigua 

condensador 

35,5 ºC 35,54 ºC 

Cabal màssic d’aigua 

geotèrmica 
5972 kg/s 5972 kg/s 

Cabal màssic d’aigua 

en condensador 
4864 kg/s 4864 kg/s 

Cabal màssic de fluid 

orgànic 
669 kg/s 669 kg/s 

Potència neta 

produïda 
8766 kW 8902 kW 

Potència bomba de 

l’evaporador 
454 kW 453,4 kW 

Potència bomba del 

condensador 
567 kW 531,7 kW 

Potència bomba 

principal 
212 kW 204,4 kW 

U·A condensador 15251 kW/K 13090 kW/K 

U·A evaporador 16796,4 kW/K 13500 kW/K 

Eficiència cicle 

Rankine (tant per u) 
0,098 0,0789 

 

Taula 5: Comparativa dels resultats de l’article [9] amb els 
simulats en el TFG pel fluid R123. 

 

Pel fluid n-Pentà, la comparativa dels resultats de l’article [9] 

amb els simulats en el TFG és la següent: 

 

 
Article H.D. 

Madhawa [9] 

Simulació 

EES 

Potència bruta total 10 MW 9,86 MW 

Temperatura entrada 

aigua geotèrmica 
90 ºC 88,28 ºC 

Temperatura entrada 

aigua condensador 
30 ºC 30,34 ºC 

Temperatura 

d’evaporació 
80,2 ºC 80,2 ºC 

Temperatura de 

condensació 
40,7 ºC 40,7 ºC 

Temperatura de 

sortida aigua 

geotèrmica 

86 ºC 84,25 ºC 

Temperatura de 

sortida aigua 

condensador 

35,7 ºC 36,13 ºC 

Cabal màssic d’aigua 

geotèrmica 
7236 kg/s 7236 kg/s 

Cabal màssic d’aigua 

en condensador 
4640 kg/s 4640 kg/s 

Cabal màssic de fluid 

orgànic 
294 kg/s 294 kg/s 

Potència neta 

produïda 
8940 kW 8808 kW 

Potència bomba de 

l’evaporador 
374 kW 374,3 kW 

Potència bomba del 

condensador 
518 kW 517,72 kW 

Potència bomba 

principal 
169 kW 169 kW 

U·A condensador 14597 kW/K 14910 kW/K 

U·A evaporador 15961,2 kW/K 13500 kW/K 

Eficiència cicle 

Rankine(tant per u) 
0,099 0,0792 

 

Taula 6: Comparativa dels resultats de l’article [9] amb els 
simulats en el TFG pel fluid n-pentà. 

 

En aquest estudi realitzat amb el fluid n-pentà, s’ha pogut 

comprovar com s’ha necessitat menys de la meitat de cabal 

màssic de fluid orgànic utilitzat com a fluid de treball per a 

obtenir la mateixa quantitat de potència en el cicle respecte al 

fluid R123. Aquest motiu és degut principalment a les propietats 

termodinàmiques del fluid emprat en cada cas. 

 

L’inconvenient d’aquest tipus de fluid orgànic (n-pentà) són els 

riscs de seguretat que comporten ja que és un fluid molt 

inflamable, el que fa que actualment es prefereixi optar per 

altres fluids que generen la mateixa potència amb més quantitat 

de cabal màssic però que no presentin  riscos elevats 

d’inflamabilitat. 

 

Quarta simulació: 

 

La quarta simulació realitzada en el TFG està basada en l’article 

d’Andreea Marin et al. [10], en el qual es va simular un cicle 

Rankine orgànic de baixa potència que utilitzava energia solar 

tèrmica (captada amb un sol·lector solar pla) la qual passava a 

un fluid caloportador que era el fluid calent que aportava la calor 

a l’evaporador del ORC per a obtenir finalment potència 

elèctrica en el generador elèctric acoplat a l’expansor. 

 

L’objectiu principal d’aquesta simulació ha estat aconseguir 

arribar als resultats publicats en l’article [10] a partir d’introduir 

les dades d’entrada que van utilitzar autors en la seva 

modelització del ORC. Cal dir que en l’article no es dóna 

informació respecte al fluid fred del condensador ni les seves 

condicions d’operació (cabal i temperatures). 

 

El fluid orgànic de treball amb el qual es duu a terme la 

simulació és el R123. El fluid secundari (fluid calent) de 

l’evaporador del ORC s’ha simulat com aigua sense additius (el 

qual és el fluid caloportador de l’energia solar tèrmica captada 

pels col·lectors solars), mentre que el fluid secundari (fluid fred) 

del condensador s’ha considerat que és aigua de refrigeració.  

 

En la Taula 7 es mostren les dades d’entrada introduïdes al 

programa EES usat en el PFC per tal d’efectuar la simulació. 
 



Fluid orgànic R123 

Cabal fluid orgànic (kg/s) 0,1007 

Temperatura evaporació (ºC) 110 

Pinch point evaporador (ºC) 7 

Temperatura condensació (ºC) 30 

Pinch point condensador (ºC) 4 

Fluid secundari evaporador aigua 

Cabal màssic fluid secundari 

evaporador (kg/s) 
0,14 

Fluid secundari condensador aigua de refrigeració 

Cabal màssic fluid secundari 

condensador (kg/s) 
0,685 

Eficiència de l’expansor 0,85 

Eficiència bomba circuit principal 0,60 

Eficiència generador 1,0 

Eficiència recuperador 0 
 

Taula 7: Dades d’entrada per a realitzar la 4a simulació. 

 

Els resultats de la nostra simulació comparada amb la donada en 

l’article original [10]  es mostra en la Taula 8. 

 

Concepte 
Procedència 

dels resultats 

Resultats  

amb el 

fluid R123 

Eficiència del cicle 

(%) 

Article [10] 16,1 

Simulació del 

TFG 
14,34 

Potència calorífica 

absorbida en 

l’evaporador (kW) 

Article [10] 23,4 

Simulació del 

TFG 
22,657 

Cabal màssic fluid 

orgànic (kg/s) 

Article [10] 0,1007 

Simulació del 

TFG 
0,1007 

Potència de la 

bomba (kW) 

Article [10] 0,155 

Simulació del 

TFG 
0,10 

Potència calorífica 

eliminada en 

condensador (kW) 

Article [10] 16,94 

Simulació del 

TFG 
19,407 

Potència neta del 

cicle (kW) 

Article [10] 3,785 

Simulació del 

TFG 
3,25 

 
Taula 8: Comparativa de resultats de la 4a simulació. 

 

A partir dels resultats obtinguts amb la simulació realitzada en 

aquest TFG respecte als resultats donats en l’article [10], es veu 

que alguns resultats difereixen una mica. Es conclou que 

malgrat que es disposi d’un seguit de dades per tal de simular un 

cicle ORC determinat, al no disposar de la totalitat de les 

mateixes i per tant d’algunes condicions d’operació dels fluids 

del cicle (per exemple cabals i temperatures d’entrada dels fluids 

calent i fred, ...) és complicat a vegades arribar als resultats que 

dóna la bibliografia en la simulació d’un ORC en concret. 

 

A més, un dels factors pels quals es determina que s’ha produït 

aquesta diferència en els resultats és el software mitjançant el 

qual es va modelar el sistema ORC per tal d’obtenir els resultats. 

Mentre que la simulació realitzada en aquest TFG ha estat duta a 

terme amb el software EES (amb propietats termodinàmiques 

dels fluids de Refprop 9.1 del NIST), els autors en l’article [10] 

van simular el cicle amb el software SOLKANE (un software 

destinat a la simulació de cicles de refrigeració i cicles ORC), i 

que pot proporcionar propietats termodinàmiques pels diferents 

fluids diferents de l’EES. Per tant, una possible argumentació en 

la diferència dels resultats de la Taula 8 és la diferenta font de 

l’obtenció de les propietats termodinàmiques dels fluids. 

 

Cinquena simulació: 

 

L’article on es basa la realització de la cinquena simulació és un 

article fet per E.H. Wang et al. [11], en el qual els autors 

estudien la selecció del fluid de treball més adient en un cicle de 

Rankine orgànic (ORC) per la recuperació de la calor residual 

dels gasos de combustió d’un motor tèrmic. L’estudi es planteja 

per la generació de 10 kW de potència neta de sortida del ORC. 

Els autors presenten l’estudi amb un cicle ORC simple i amb un 

cicle amb recuperador per varis fluids orgànics de treball. 

 

L’objectiu de la realització d’aquesta simulació no és solament 

arribar als mateixos resultats publicats pels autors [11] en els 

fluids estudiats per nosaltres (R245fa i R123), sinó que apart es 

realitza un anàlisi paramètric de dos dels inputs del cicle. Els 

paràmetres que es pretén analitzar són els cabals màssics dels 

fluids secundaris (calent i fred) del cicle Rankine orgànic, els 

quals no s’estudien en l’article original. A partir de taules 

paramètriques es vol representar la variació que dels factors U·A 

de l’evaporador, condensador i recuperador (pel cas del RORC). 

 

Els fluids orgànics utilitzats en la cinquena simulació han estat 

el R245fa i el R123. El fluid secundari (calent) de l’evaporador 

s’ha simulat com aire calent, mentre que el fluid secundari (fred) 

del condensador s’ha considerat que és aigua de refrigeració. 

 

Els resultats propis obtinguts en la simulació del cicle, tant sense 

recuperador de calor (ORC) com amb la simulació amb la 

presència del recuperador (RORC) es donen en la Taula 9. En 

aquesta taula es comparen dels valors obtinguts en el TFG amb 

respecte als donats en l’article original [11]. 

 

Concepte 
Font dels 

resultats 

245fa 

ORC 
245fa 
RORC 

R123 

ORC 
R123 
RORC 

Eficiència 

del cicle(%) 

Article 

[11] 
8,4 9,51 8,88 10 

Simulació 

TFG 
8,43 9,5 8,9 10 

Potència 

calorífica 

absorbida en 

evaporador 

(kW) 

Article 

[11] 
119,0 105,1 112,6 100,1 

Simulació 

TFG 
118 104,7 113,9 100,2 

Cabal màssic 

fluid orgànic 

(kg/s) 

Article 

[11] 
0,498 0,498 0,54 0,545 

Simulació 

TFG 
0,498 0,498 0,54 0,545 

Potència de 

la bomba 

(kW) 

Article 

[11] 
0,615 0,615 0,65 0,652 

Simulació 

TFG 
0,620 0,620 0,65 0,653 

Potència 

neta del cicle 

(kW) 

Article 

[11] 
10,61 10,61 10,65 10,65 

Simulació 

TFG 
9,95 9,95 10,18 10,18 

 

Taula 9: Comparativa de resultats de la 5a simulació. 



A partir dels resultats obtinguts, les conclusions que es poden 

extreure són les següents: 
 

 Els valors obtinguts en les diferents simulacions dutes a 

terme en el TFG es corresponen quasi exactament als valors 

donats en l’article original [11] 
 

 Dels dos fluids analitzats, es pot concloure en que el R123 

proporciona una major eficiència del cicle a l’hora d’obtenir 

una potència neta de sortida del cicle de 10 kW. 
 

 L’addicció del recuperador augmenta significativament el 

valor de l’eficiència global del cicle, obtenint-se el màxim 

valor d’eficiència amb el fluid R123 amb un valor del 10,0% 

 

Durant l’estudi d’aquesta cinquena simulació, s’efectuen vàries 

parametritzacions a partir de variar els cabals màssics dels fluids 

secundaris dels bescanviadors del cicle. Les Figures 11 i 12 

mostren la variació del Pinch Point tant a l’evaporador com al 

condensador a partir de variar els cabals màssics dels fluids 

secundaris (calent i fred), mantenint fixa la temperatura 

d’entrada dels mateixos a l’evaporador i condensador 

respectivament, tal com es donava en l’article original [11]. 

 

 
 

Figura 11: Variació del Pinch Point quan es varia el cabal del fluid 
calent secundari (gasos combustió), pel cas del fluid R245fa 

 

 
 

Figura 12: Variació del Pinch Point quan es varia el cabal del fluid 
fred secundari (aigua refrigeració), pel cas del fluid R245fa 

 

VII. CONCLUSIONS: 

 

A dia d’avui, els sistemes ORC poden considerar-se com una 

tecnologia provada que treballa en rangs des de pocs kW fins a 

10 MW com s’ha vist en la tercera simulació realitzada, encara 

que està vinculada a baixes eficiències. L’explicació pràctica de 

la limitació de l’eficiència del cicle global pot explicar-se per la 

baixa temperatura de la font de calor, la baixa eficiència del 

disseny de l’expansor pel cas de cicles de baixa potència neta 

produïda, i l’alta quantitat d’energia consumida per les bombes 

(del fluid orgànic, i en el seu cas dels fluids de l’evaporador i del 

condensador) en cicles amb molta potència neta produïda. 
 

L’objectiu principal del treball era la descripció i simulació de 

cicles de Rankine orgànics per tal d’analitzar i entendre el seu 

comportament en diferents situacions de treball. La investigació 

era simular i calcular un sistema ORC en diferents condicions i 

sota rangs de treball diferents . Durant el transcurs de la 

investigació s’ha dut a terme un modelat basat en la conservació 

de la massa i l’energia per a cada equipament, desconsiderant els 

canvis d’energia cinètica i potèncial dels fluids, les perduès de 

calor a l’ambient (s’ha considerat que els equipament tenien 

l’aïllament tèrmic pertinent) i les pèrdues de pressió en les 

canonades. Es a dir, en les simulacions, s’ha efectuat un anàlisi 

sota el punt de vista termodinàmic del comportament del ORC. 

 

L’optimització de les condicions de treball són un punt clau i 

necessari per tal de reduir el sobreescalfament a l’entrada de 

l’expansor i el subrefredament a la sortida del condensador. Els 

fluids secs en general generen vapor sobreescalfat a la sortida de 

l’evaporador, la qual redueix l’àrea de treball al diagrama T-s.  

 

El valor màxim de l’eficiència de la calor total recuperada  

augmenta com més gran sigui la temperatura d’entrada de la 

font de calor i disminueix al utilitzar fluids de treball amb una 

baixa temperatura crítica. La pressió de condensació del cicle ha 

de ser superior a la pressió atmosfèrica, degut a que les 

simulacions del TFG han demostrat també que l’eficiència 

tèrmica del cicle incrementa quan la temperatura de condensació 

disminueix, o bé quan la pressió màxima del cicle augmenta. 

 

A l’hora d’escollir les condicions òptimes de treball, hi ha varis 

factors que poden fer variar aquestes condicions, en molts casos 

el factor econòmic del cost de la planta és una de les claus que fa 

variar la condició òptima de treball per sobre del rendiment total 

que es pugui obtenir. 

 

Per a cada simulació, s’han extret un seguit de conclusions les 

quals es resumeixen a continuació: 

 

Primera simulació: El fluid orgànic utilitzat en la primera  

simulació ha estat el R245fa, encara que per a efectuar una 

comparativa en el “Size Parameter SF” de la turbina/expansor 

també s’ha utilitzat el R123. El fluid secundari (calent) de 

l’evaporador del cicle són els gasos residuals d’una combustió 

(modelats com aire calent), mentre que el fluid secundari (fred) 

del condensador s’ha simulat com aigua de refrigeració. Els 

rangs de potència de la simulació van entre els 35 i els 40 kW, 

amb unes eficiències al voltant del valor del 15 %. 

El rang de temperatures d’entrada del fluid secundari calent a 

l’evaporador oscil·la entre els 160-170ºC, mentre que el rang de 

temperatures de sortida oscil·la entre 108-117,1ºC. El rang de 

temperatura d’entrada del fluid secundari fred al condensador 

oscil·la entre els 5-13 ºC, i el rang de temperatura de sortida 

oscil·la entre 15,5-20,4 ºC. Com a conclusions de la primera 

simulació s’extreu que un augment en la temperatura 

d’evaporació del cicle de Rankine orgànic provoca un augment 

de la potència neta produïda, així com una millora en el 

rendiment global del cicle. Tanmateix, un increment en la 

temperatura de sobreescalfament de l’evaporador augmenta de 

la mateixa manera la potència total neta del cicle i el rendiment 

d’aquest. Per a la condensació, una disminució de la 

temperatura de condensació augmenta la potència neta del cicle i 

el rendiment d’aquest i un augment en la temperatura de 

subrefredament del condensador disminueix el rendiment del 

cicle. Pels paràmetres estudiats de disseny per a la turbina o 

expansor, en quant al valor VFR (“Volume flow ratio”), com 



més gran és aquest valor, més grandària de turbina o expansor es 

necessita al cicle. En quant al paràmetre SP (la grandària de la 

turbina / expansor és proporcional al SP), com major sigui el seu 

valor també més gran ha de ser la turbina o expansor, la qual 

cosa incrementa el preu del cicle de Rankine Orgànic. 

 

Segona simulació: El fluid orgànic utilitzat en la segona 

simulació ha estat el R123. El fluid secundari (calent) de 

l’evaporador del cicle són els gasos residuals d’una combustió 

(modelats com aire calent),, mentre que el fluid secundari (fred) 

del condensador s’ha simulat com aigua de refrigeració. 

 

La potència simulada en el cicle ha estat de 35,5 kW , amb una 

eficiència del 16,0%. El rang de temperatures d’entrada del fluid 

secundari calent a l’evaporador oscil·la entre els 158-163ºC, 

mentre que el rang de temperatures de sortida de l’evaporador 

oscil·la entre 114,6-119,6 ºC. El rang de temperatura d’entrada 

del fluid secundari fred al condensador oscil·la entre els 15-20 

ºC, mentre que el rang de temperatura de sortida oscil·la entre 

19,4 - 24,4 ºC. 

 

Per a la segona simulació s’ha demostrat que la introducció del 

recuperador de calor (RORC) afecta directament al rendiment 

del cicle fent-lo augmentar significativament deixant invariable 

la potència neta del cicle obtinguda. En quant a la reducció del 

Pinch Point en referència als valors de U·A dels bescanviadors, 

s’ha detectat que la reducció d’aquest paràmetre provoca un 

augment en la mida dels bescanviadors, la qual cosa provoca un 

increment en el cost econòmic del bescanviador. 

 

Tercera simulació: Els fluids orgànics utilitzats en la tercera 

simulació han estat el R123 i el n-Pentà. El fluid secundari 

(calent) de l’evaporador del cicle s’ha simulat com aigua 

geotèrmica, mentre que el fluid secundari (fred) del condensador 

s’ha simulat com aigua de refrigeració. 

 

La potència “bruta” simulada en el cicle ha estat de 10 MW per 

als dos fluids utilitzats, el qual es correspon a una potència neta 

del cicle de l’ordre de 8900 kW, amb una eficiència del cicle  

del valor del 7,89 % pel cas del fluid R123 i de 7,92% amb el 

fluid n-Pentà . El rang de temperatures d’entrada del fluid 

secundari calent a l’evaporador oscil·la entre els 88-90ºC, 

mentre que el rang de temperatures de sortida oscil·la entre 84-

85 ºC. La temperatura d’entrada del fluid secundari fred al 

condensador és de 30 ºC, mentre que el rang de temperatures de 

sortida oscil·la entre 35,5-36,1 ºC. 

 

Per a la tercera simulació, a part de realitzar-se la simulació amb 

el fluid R123, es va simular també amb el fluid n-Pentà, del qual 

es va comprovar que amb menys de la meitat de cabal màssic 

d’aquest fluid orgànic s’aconseguia la mateixa quantitat de 

potència que amb el fluid R123. D’aquest fet es conclou que si 

no es tinguessin en compte requisits mediambientals i 

d’inflamabilitat del fluid a l’hora d’escollir-lo, sens dubte el 

fluid n-Pentà presenta unes propietats termodinàmiques 

excel·lents per tal de generar grans quantitats d’energia amb un 

cabal molt inferior a altres fluids de la mateixa família. 

 

Quarta simulació: El fluid orgànic utilitzat en la quarta 

simulació ha estat el R123. El fluid secundari (fluid calent) de 

l’evaporador del ORC s’ha simulat com aigua sense additius (el 

qual és el fluid caloportador de l’energia solar tèrmica captada 

pels col·lectors solars), mentre que el fluid secundari (fluid fred) 

del condensador s’ha considerat que és aigua de refrigeració. 

 

El rang de potències simulat en el cicle ha estat entre 3,35-3,76 

kW , amb una eficiència entre el 14,34 i el 15,2 %. La 

temperatura d’entrada del fluid secundari calent a l’evaporador 

és de 140 ºC, mentre que la temperatura de sortida ha estat de 

98,6 ºC. La temperatura d’entrada del fluid secundari fred al 

condensador ha estat de 20,4 ºC, mentre que la temperatura de 

sortida ha estat de 25,6 ºC. 

 

En aquest cas, no es va arribar a uns resultats totalment 

coincidents respecte als donats en l’article [10]. En aquesta 

simulació, l’article original no donava informació respecte al 

fluid secundari fred (temperatura d’entrada i cabal) i això ha 

estat un inconvenient a l’hora de fer la simulació i comparar 

resultats. Un dels factors pels quals es considera que s’ha 

produït aquesta diferència en els resultats és el software 

mitjançant el qual es va modelar el sistema ORC per tal 

d’obtenir els resultats. Mentre que la simulació realitzada en 

aquest projecte ha estat duta a terme amb el software EES, els 

autors en l’article [10] van simular el cicle amb el software 

SOLKANE, el qual proporciona propietats termodinàmiques per 

als diferents fluids de treball un tant diferents a les que 

proporciona el software EES basat en Refprop 9.1 del NIST 

[12]. 

 

Cinquena simulació: Els fluids orgànics utilitzats en la cinquena 

simulació han estat el R245fa i el R123. El fluid secundari 

(calent) de l’evaporador del cicle són gasos de combustió 

procedents d’un motor tèrmic , els quals s’han simulat com aire 

calent, mentre que el fluid secundari (fred) del condensador s’ha 

simulat com aigua de refrigeració. 

 

El rang de potències simulat en el cicle ha estat entre 9,95-10,18 

kW , amb una eficiència entre el 8,43-9,5% per al fluid R245fa  

i entre 8,9 i 10 % per al R123. El rang de temperatura d’entrada 

del fluid secundari calent a l’evaporador ha estat entre 308,2-

322,7 ºC per al fluid R245fa i de 303,0-316,9 ºC per al fluid 

R123, mentre que el rang de temperatures de sortida ha estat 

entre 285,2-297,9 ºC per al fluid R245fa i de 280,6-293,1ºC per 

al fluid R123. El rang de temperatura d’entrada del condensador  

ha estat entre 21,8-27,2ºC per al fluid R245fa i de 31,7-36,8ºC 

per al fluid R123 , i el rang de temperatures de sortida ha estat 

entre 29,6-30,4 ºC per al fluid R245fa i 39,1-40,0 ºC per al fluid 

R123. 

 

Per a la cinquena simulació, es pot concloure en que el R123 ha 

proporcionat una major eficiència del cicle a l’hora d’obtenir 

una potència neta proposada de 10 kW. A més, amb les 

parametritzacions realitzades en aquesta simulació, s’ha 

determinat que els valors U·A dels bescanviadors augmenten 

alhora que augmenta el cabal màssic de fluid secundari, que la 

diferència de temperatura entre l’entrada i la sortida del 

bescanviador disminueix a la vegada que augmenta el cabal 

màssic de fluid secundari, ja sigui pel cas del cicle de Rankine 

Orgànic amb o sense recuperador de calor. També s’ha 

determinat a partir de fixar les temperatures d’entrada dels fluids 

calent i fred als bescanviadors (evaporador i condensador 

respectivament) que el Pinch Point als equips augmenta si 

incrementa el valor del cabal màssic del fluid secundari, però 

que els valors U·A dels bescanviadors, si la temperatura 

d’entrada a aquest és fixa,  disminueix a mesura que augmenta 

el cabal màssic de fluid secundari. 
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