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Resum 

El pressent estudi gira al voltant d’un reformador de membrana de producció d’hidrogen 

alimentat amb etanol i aigua, el qual es troba a l’Institut de Tècniques Energètiques de la 

Universitat Politècnica de Catalunya. En ell es du a terme la reformació de l’etanol per 

formar hidrogen i altres gasos. En aquest punt és on entra en joc la membrana actuant com a 

un filtre de manera que divideix els productes de la reformació en hidrogen pur (element 

filtrat) i gasos residuals (elements no filtrats).  

Aquest hidrogen d’elevada puresa és ideal per a ser subministrat a una pila de combustible 

de baixa temperatura per tal de produir electricitat. Tots els elements exposats configuren 

un conjunt de potencial implantació en aplicacions mòbils, tant per la seva mida reduïda i 

compacta com pel fet que l’etanol és un combustible líquid, a més, és renovable ja que pot ser 

obtingut a partir de la biomassa. 

Amb aquest projecte s’ha pretès, per una banda, justificar, mitjançant el plantejament de 

l’estat de l’art,  com lo exposat anteriorment és una via òptima per a obtenir hidrogen 

per a aplicacions portàtils i alhora com aquesta tecnologia entra en clara competència 

amb les bateries convencionals. I per l’altre s’ha estudiat el cas pràctic, centrat en 

l’esmentat reformador, consistent en dur a terme una anàlisi de la viabilitat termodinàmica 

d’aprofitar els gasos residuals, que actualment es llencen a l’atmosfera, cremant-los en una 

combustió catalítica, per d’aquesta manera aportar la calor requerida pel procés.  

S’ha arribat a la conclusió que la tecnologia que ocupa el present projecte, des del punt de 

vista d’eficiència energètica i sostenibilitat, és més que prometedora ja que els 

biocombustibles jugaran un paper important en el subministrament energètic i la seva 

utilització en piles de combustible, mitjançant la seva conversió a hidrogen, és una via 

eficient i alternativa tant als motors tèrmics com elèctrics alimentats amb bateries.  

Mitjançant càlculs termoquímics i l’anàlisi de possibles configuracions del disseny del nou 

dispositiu autotèrmic, s’ha arribat a la conclusió que és viable des del punt de vista 

termodinàmic però que, a causa de la ràpida cinètica de la combustió d’hidrogen i les 

elevades temperatures de treball (400ºC – 600ºC), poden aparèixer problemes de 

transferència de calor alhora d’acoblar la demanda i el subministrament de calor o en 

aconseguir un aïllament efectiu per a evitar grans pèrdues de calor (sobretot per a dispositius 

petits). 
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1 Glossari 

R/P  Rati entre reserves i producció d’un determinat combustible 
PC  Poder Calorífic d’un combustible 
PCI  Poder Calorífic Inferior d’un combustible 
PCS  Poder Calorífic Superior d’un combustible 

L.I.I  Límit Inferior d’Inflamabilitat: Concentració mínima de vapor o gas  mesclat 
amb l’aire, per sota de la qual, no esdevé la propagació de la flama al posar-se 
en contacte amb una font d’ignició 

SR  Reformació amb Vapor d’Aigua 

PO  Oxidació Parcial Catalítica 

GN  Gas Natural 

WGS  Reacció de desplaçament de gas d’aigua  

RSU  Residus Sòlids Urbans 

EDAR  Estació Depuradora d’Aigües Residuals 

MACI  Motor Alternatiu de Combustió Interna 

FT  Síntesi de Fischer-Tropsch 

PSA  Mètode de purificació d’hidrogen anomenat Pressure Swing Adsorption 

E   Força electromotriu 

η  Rendiment  

U  Coeficient de transferència global de calor 

Q  Calor 

W  Treball 

G  Energia lliure de Gibbs 

H  Entalpia 

S  Entropia 

Q&   Calor per unitat de temps 

q   Flux de calor 

W&   Treball per unitat de temps 

H&   Entalpia per unitat de temps 

S&   Entropia per unitat de temps 

pC   Capacitat calorífica a pressió constant  

R   Constant universal dels gasos perfectes 

a   Activitat 

T   Temperatura 

T0  Temperatura estàndard 

satT   Temperatura de saturació 

P   Pressió 

P0  Pressió estàndard 
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iP   Pressió parcial del gas i 

g  Energia lliure de Gibbs específica 

h  Entalpia específica 

lh   Entalpia específica del líquid  

vh   Entalpia específica del vapor  

lsath   Entalpia del líquid saturat 

vsath   Entalpia del vapor saturat 

lvh∆   Entalpia de canvi de fase 

0
fh∆   Entalpia estàndard de formació 

0
cH∆   Entalpia estàndard de combustió 

0
ch∆   Entalpia estàndard de combustió específica 

iν   Coeficient estequiomètric de l’espècie i 

m&   Flux màssic  

n  Nombre de mols 

iF   Flux molar de l’espècie i 

F   Constant de Faraday 

M   Massa molecular 

lρ   Densitat del líquid 

V   Volum 
A   Àrea 
S   Superfície 
V&   Flux volumètric (o cabal)  

r   Velocitat de la reacció química 

k   Coeficient de velocitat de reacció 
0k   Factor preexponencial de l’equació d’Arrhenius 

aE   Energia d’activació 

GR  Gasos Residuals 

hc  Coeficient de convecció 

σ  Constant d’Stefan-Boltzmann 

ε  Emissivitat d’un material 
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2 Prefaci 

En aquest capítol es pretén contextualitzar i elaborar la base teòrica que consolidarà, en el 

cos de la memòria, la justificació de la tecnologia escollida i les diferents conclusions a què 

s’arribin en el present projecte. 

2.1 Context energètic 

El món, a dia d’avui, requereix d’una quantitat ingent d’energia. Per exemple, a l’any 2007 la 

demanda mundial d’energia primària va assolir una xifra  12.029 Mtep [IEA, 2009, p.6] i 

amb una tendència creixent prou pronunciada en l’històric de dades, tendència que no es creu 

que variï en els pròxims anys. Aquesta demanda es cobreix amb combustibles fòssils en un 

81,4% (Taula 2.1) les reserves provades dels quals es comenten a continuació. Amb dades de 

finals de 2008 [BP, 2009] i basant-se en el rati teòric Reserves/Producció (R/P), el qual dóna 

una aproximació de la duració de les reserves provades, es té que, 

– Per al cas del petroli el rati mundial R/P és de 42 anys. Si es té en compte únicament la 

producció i reserves de la Unió Europea (U.E), és de 7,7 anys. 

– Per al cas del gas natural, 60,4 anys a nivell mundial i 15,1 anys a la U.E.  

– Per al cas del carbó, 122 anys a nivell mundial i 51 anys a la U.E.  

Distribució per fonts del cobriment de la demanda energètica mundial 

Petroli 34,0 % 

Carbó 26,5 % 

Gas natural 20,9 % 
Combustibles renovables 9,8 % 
Nuclear 5,9 % 

Hidràulica 2,2 % 
Altres (geotèrmica, solar, eòlica, etc.) 0,7 % 

Demanda mundial d’energia primària a l’any 2007: 12.029 Mtep 
Font: International Energy Agency 

Taula 2.1: Cobriment de la demanda energètica mundial segons les diferents fonts energètiques 

Tenint en compte l’exposat anteriorment així com d’altres aspectes com ara la tendència a 

l’alça dels preus del combustible, les emissions a l’atmosfera i la dependència energètica de 

països i zones on sovint es dóna una situació d’inestabilitat sociopolítica, es fa palesa la 

necessitat de cercar un model energètic alternatiu, moment en què entra en joc 

l’hidrogen. 



pàg. 10    Memòria  

 

2.2 Hidrogen 

L’hidrogen és l’element més lleuger de la taula periòdica ja que el seu àtom està format 

solament per un protó i un electró. És l’element més abundant a la terra i a l’univers i forma el 

gas hidrogen en la seva forma molecular (H2), gas incolor, inodor, insípid, no tòxic i altament 

inflamable amb una combustió extremadament neta (eq. 2.1), tot i que en presència d’aire i 

en unes determinades condicions es poden generar òxids de nitrogen (NOx). 

kJ/mol286O2H(g)O(g)2H 222 →+   eq. 2.1 

Malauradament l’hidrogen molecular difícilment es troba en estat lliure perquè forma part 

d’altres compostos de manera que per a deslligar-lo cal fer servir una altre font d’energia, amb 

la qual cosa esdevé en un vector energètic; és a dir, és un emmagatzemador d’energia que no 

és una font primària sinó un producte manufacturat. Tot i així té l’avantatge de poder ésser 

produït a partir de diverses matèries primeres com ara l’aigua, la biomassa o els combustibles 

fòssils i en conseqüència oferir una alta disponibilitat [Llorca, 2010]. 

A continuació a la Taula 2.2 es mostren les seves propietats en comparació amb altres 

combustibles convencionals. 

 Hidrogen Gasolina Propà Metà 
Poder Calorífic Inferior [MJ/kg] 120 43 46 50 
Densitat del gas [kg/6m3] 0,083 - 1,888 0,708 
Densitat energètica del gas [MJ/6m3] 9,96 - 86,85 35,40 
Temperatura d’ebullició (ºC) -253 20 - 200 - 42 -161 
Densitat del líquid [kg/l] 0,071 0,7 – 0,8 0,500 0,424 
Densitat energètica del líquid [MJ/l] 8,5 30,1 – 34,3  23,0 21,2 
Límits d’inflamabilitat [%] 4,0 – 76,0 1,3 – 7,1 2,1 – 9,5 5,0 – 15,0 
Límits de detonació [%] 18,3 – 59,0 1,1 – 3,3 3,1 – 7,0 6,3 – 13,5 
Concentració estequiomètrica (la que 
s’encén amb més facilitat) [%] 

29 2 4 9 

Mínima energia d’activació [mJ] 0,02 0,24 0,26 0,29 

Temperatura d’inflamació [ºC] 
Gas 

inflamable 
-21 -104 

Gas 
inflamable 

Temperatura de combustió 
espontània [ºC] 

500 - 571 250 450 537 

Emissions [mg CO2/kJ] 0 ≈80 65 55 
Visibilitat de la llama no sí sí sí 
Toxicitat 
(combustible i emissions) 

no/no sí/sí sí/sí sí/sí 

Taula 2.2: Propietats de l’hidrogen i comparativa amb altres combustibles 
Font: International Labour Organization i Departament de Màquines i Motors Tèrmics de la UPC 
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A l’Annex A es poden trobar les definicions de les diferents propietats que apareixen en la 

Taula 2.2 així com més valors de les propietats per a altres combustibles a banda dels ja 

mostrats. 

Amb tot l’exposat anteriorment es numeren una sèrie d’avantatges i inconvenients que ofereix 

l’hidrogen. 

2.2.1 Avantatges 

– Alta densitat energètica en base màssica, és a dir, alt PCI. Això implica que es 
necessita menys quantitat de combustible. 

– Alta disponibilitat ja que es pot produir a partir de diverses matèries primeres. 

– És un element estable i no corrosiu. 

– 6o és tòxic. 

– La seva combustió és neta ja que només dóna com a producte l’aigua i en alguns 
casos, i en presència d’aire, òxids de nitrogen. 

– Baixa energia d’activació, és a dir, es necessita poca energia per a començar la seva 
combustió. 

– En l’aspecte de la seguretat ofereix també les següents avantatges: 

� Té un alt límit inferior d’inflamabilitat (4%) amb la qual cosa es necessita, en 
comparació amb altres combustibles, una major concentració d’hidrogen per a 
que s’inflami. 

� Té un alt límit inferior de detonació (18,3%) amb la qual cosa es necessita, en 
comparació amb altres combustibles, una alta concentració d’hidrogen per a 
que esdevingui una explosió. 

� Alta temperatura de combustió espontània. 

� Extremadament volàtil, amb la qual cosa qualsevol fuita d’hidrogen tendirà a 
pujar i diluir-se ràpidament en l’atmosfera esdevenint una mescla no 
inflamable i, en conseqüència, fent-lo molt segur en espais oberts (figura 2.1).  

� La calor emesa per radiació en una flama d’hidrogen és fins a 10 vegades 
menor que la calor emesa pels hidrocarburs. 
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Figura 2.1: Experiment realitzat en un cotxe d’hidrogen (esquerra) i un cotxe de gasolina (dreta) en el qual es 
provocava la combustió del tanc de combustible d’ambdós vehicles. Després de 60 segons l’aspecte dels cotxes 
és el mostrat a la imatge i als 100 segons el cotxe d’hidrogen ja havia cremat tot l’hidrogen restant la cabina 

interior sense cap dany, en la qual només s’ha  arribat als 19,4 ºC. En canvi el cotxe de benzina va seguir 
cremant durant uns quants minuts restant totalment destruït 

Font: Swain, University of Miami   

2.2.2 Inconvenients 

– Baixa densitat energètica en base volumètrica. En conseqüència es necessiten tancs 

grans i pesats per a emmagatzemar l’hidrogen. 

– 6o és una matèria primera. En conseqüència es requereix energia per a obtenir-lo a 

partir de les diferents matèries primeres. 

– Baixa temperatura d’ebullició, la qual cosa implica que es requereixi una gran 

quantitat d’energia per a la seva liqüefacció i, en conseqüència, disminueixi 

l’eficiència del seu emmagatzemament i transport en forma líquida. 

– En l’aspecte de la seguretat es tenen els següents inconvenients: 

� Baixa energia d’activació. Això implica que es necessita menys energia per a 

que esdevingui una combustió no desitjada, no obstant, a concentracions 

baixes (menys del 10%) l’energia requerida per encendre l’hidrogen és més 

gran o igual que la requerida pels altres combustibles dins dels seus respectius 

rangs d’inflamabilitat, encara que a concentracions properes a la 

estequiomètrica (29%) l’energia d’activació decreix molt fins a valors com el 

indicat a la Taula 2.2.  

� Extremadament volàtil, això implica una major facilitat a que el dipòsit 

d’emmagatzemament pateixi fuites. 

� Menys segur en espais confinats. 
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� Al ser un gas incolor i inodor dificulta la seva detecció en cas de fuita i 

l’addició de substàncies odoritzants no és possible ja que contaminen les piles 

de combustible (una de les seves aplicacions més comunes). 

2.2.3 Reptes tecnològics i de mercat 

– Tot i que hi ha un gran espectre de tecnologies i mètodes d’obtenció d’hidrogen 

sovint demanden força energia i la matèria primera precursora de l’hidrogen no 

sempre és de caire renovable. 

– Transport costós i d’implementació complexa. El cost d’una línia de conducció 

d’hidrogen es preveu superior al d’un gasoducte en, aproximadament, un 50% més, 

pels materials que han de resistir la fragilització per hidrogen, i en un 25 % més, per la 

mà d’obra que es necessita en els treballs de soldadura específica per a l’hidrogen, a 

més, si es desitja moure a traves dels conductes un flux energètic equivalent al del Gas 

Natural, el cabal hauria de ser major per tal d’obtenir el flux energètic desitjat i, per 

tant, el consum de les bombes d’impulsió augmentaria. El transport per carretera 

també resulta poc viable a dia d’avui ja que es necessitaria un elevat trànsit de camions 

per a abastir els punts de repostatge, en comparació amb la distribució de la gasolina o 

gasoil, a causa de la baixa quantitat d’hidrogen que serien capaços de transportar.  

– Emmagatzemament també amb elevat cost i tècnicament complex. Les formes més 

comuns d’emmagatzemament d’hidrogen són com a gas comprimit, com a líquid, 

combinat químicament (p.e. hidrurs metàl·lics), absorbit en sòlids (p.e. en sòlids 

porosos com les  nanoestructures de carboni o d’altres sòlids com les microesferes de 

vidre) o bé emmagatzemat en cavitats subterrànies naturals.  

L’emmagatzemament en forma gasosa en recipients a pressió no resulta competitiu 

degut a la seva baixa densitat energètica i a l’elevat cost dels recipients i del propi 

procés de compressió, en el qual es consumeix entre el 10% i el 15% de l’energia 

continguda en l’hidrogen a emmagatzemar. 

L’emmagatzemament líquid de l’hidrogen implica temperatures molt baixes (21,2 

K), una despesa energètica del 30% de l’energia continguda en l’hidrogen a 

emmagatzemar i pèrdues inevitables per evaporació ja que, atenent a aspectes de 

seguretat i per evitar el increment de pressió, es necessita dur a terme una purga 

constant del gas.  



pàg. 14    Memòria  

 

L’emmagatzemament com a hidrur metàl·lic consisteix en que l’hidrogen sigui 

absorbit en l’estructura metàl·lica proporcionant avantatges pel que fa a seguretat i 

estabilitat, no obstant, la velocitat d’absorció i desorció és molt baixa i  el pes dels 

actuals substrats d’hidrur i el seu contenidor és molt major que el pes de l’hidrogen 

emmagatzemat (< 10% a temperatures inferiors a 423K).  

L’emmagatzemament en nanoestructures de carboni, en microesferes de vidre i 

en cavitats subterrànies naturals encara està en fase experimental i la seva potencial 

utilitat és dubtosa a hores d’ara.  

 

En resum, per a augmentar la viabilitat d’utilitzar l’hidrogen com a vector energètic cal 

millorar i investigar en les tècniques d’emmagatzemament i transport així com en 

l’eficiència de la conversió de les diferents matèries primeres per a la producció d’hidrogen, 

ja que aquest suposa una gran oportunitat de futur per les múltiples avantatges que 

posseeix com ara el gran ventall d’aplicacions i la potencial alta eficiència de les mateixes, 

la diversitat de fonts d’obtenció de què disposa o les seves nul·les emissions.   
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2.3 Mètodes d’obtenció d’hidrogen 

2.3.1 Mètodes termoquímics i elèctrics  

Actualment la majoria d’hidrogen al món es produeix a partir d’hidrocarburs com ara el 

gas natural, el petroli o el carbó i una petita part amb electròlisis de l’aigua [Linares et al, 

2007, p30]. En la figura 2.2 es presenten les formes de producció termoquímica i elèctrica de 

l’hidrogen. En la majoria d’elles és necessària l’aigua i en totes una font d’energia, la qual pot 

ser renovable o no.  Tot seguit es fa una breu indicació sobre cada mode d’obtenció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Mètodes termoquímics i elèctrics d’obtenció d’hidrogen 

– Termòlisi directa: És una reacció de dissociació (H2O → H2 + 0,5O2) que esdevé en un 

únic pas, a molt alta temperatura, T >2500 ºC. En aquesta temperatura només un 10% 

de l’aigua es descompon [Brown et al., 2002] i és assolida per mitjà d’una font de 

calor externa a partir d’energia nuclear o d’energies renovables com ara la solar 

tèrmica obtinguda en centrals de torre o discs parabòlics. Presenta el problema 

d’obtenir una separació efectiva de la mescla explosiva d’hidrogen i oxigen, el de 

trobar materials per a suportar l’elevada temperatura i el de les pèrdues per re-radiació. 

Termòlisi 
directa 

Cicles 
termoquímics 

Cracking Gasificació Reformació 

Font de calor 

(Renovable o no) 

Aigua Combustible fòssil 

Electròlisi 
Electricitat 

(Renovable o no) 
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– Cicles Termoquímics: En aquest cas el trencament de la molècula d’aigua, i per tant la 

conseqüent obtenció d’hidrogen, s’obté mitjançant un conjunt de reaccions per etapes. 

Amb aquest procediment s’eludeix la mescla explosiva d’hidrogen i oxigen, ja que 

s’obtenen en etapes separades, a la vegada que s’aconsegueix reduir la temperatura 

d’operació respecte la termòlisi directa. S’utilitzen diversos elements i compostos i es 

requereix també d’una font de calor externa que pot ser renovable mitjançant energia 

solar tèrmica. 

A continuació es mostren alguns exemples de cicles de dues etapes basats en òxids 

metàl·lics. El cicle es composa per una primera reacció de reducció endotèrmica i 

una posterior reacció d’hidròlisi exotèrmica en la què s’obté l’hidrogen i es recupera 

l’òxid metàl·lic, el qual és reintroduït en el cicle. Per tal de reduir la temperatura 

d’operació es pot dur a terme una carboreducció amb carbó o metà, no obstant, això 

provoca una davallada en l’eficiència. D’entre els diferents cicles amb òxids metàl·lics 

destaca com a més factible el d’òxid de zinc seguit del d’òxid de ferro [Linares et al., 

2007, p.40].  

Cicle ZnO/Zn  ηth = 45% 

Reacció1: ZnO(s) → Zn(g) + 0,5O2(g)   T = 2300K, P = 1atm  

Reacció2: Zn(l) + H2O(g) → ZnO(s) + H2(g)  T = 700K, P = 1atm 

Cicle ZnO-C/Zn  

Reacció1: ZnO(s) + C(s) → Zn(g) + CO(g)   T = 1500K, P = 1atm 

Reacció2: Zn(l) + H2O(g) → ZnO(s) + H2(g)  T = 700K, P = 1atm 

Cicle ZnO-CH4/Zn  

Reacció1: ZnO(s) + CH4(g) → Zn(g) + 2H2(g) + CO(g) T = 1300K, P = 1atm 

Reacció2: Zn(l) + H2O(g) → ZnO(s) + H2(g)  T = 700K, P = 1atm 

Cicle Fe3O4/FeO ηth = 42% 

Reacció1: Fe3O4(l) → 3FeO(l) + 0,5O2(g)   T = 2473 K, P = 1atm 

Reacció2: 3FeO(s) + H2O(l) → Fe3O4(s) + H2(g)  T = 298K, P = 1atm 

Hota: El rendiment tèrmic es calcula com el quocient entre el PCI de l’hidrogen i la calor aportada 
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També cal destacar un altre tipus de cicles amb temperatures més moderades i que 

requereixen més etapes, d’entre els quals destaquen els dos següents [Brown et al., 

2002]. 

Cicle Sofre-Iode ηth = 52% 

Reacció1: H2SO4(g) → SO2(g) + H2O(g) + 0,5O2(g)          T= 1143K, P= 1 atm 

Reacció2: 2H2O(l) + I2(g) + SO2(g) → H2SO4(aq) + 2HI(g)        T= 503K, P= 2 atm 

Reacció3: 2HI(g) → I2(g) + H2(g)             T= 603K, P= 50 atm 

Cicle UT3 ηth = 36%  ̶  40%  

Reacció1: CaBr2(s) + H2O(g) → CaO(s) + 2HBr(g)      T= 1033K, P= 20 atm 

Reacció2: CaO(s) + Br2(g) → CaBr2(s) + 0,5O2(g)       T= 845K, P= 20 atm 

Reacció3: Fe3O4(s) + 8HBr(g) → 3FeBr2(s) + 4H2O(g) + Br2(g) T= 493K, P= 20 atm  

Reacció4: 3FeBr2(s) + 4H2O(g) → Fe3O4(s) + 6HBr(g) + H2(g) T= 833K, P= 20 atm 

Per últim, comentar que els esmentats cicles termoquímics es troben en fase de 

desenvolupament. Per exemple, la font de calor externa d’origen nuclear ha de ser 

produïda en reactors de quarta generació.  

 

En els mètodes que es mostren a continuació, la calor de procés pot ser subministrada 

cremant una part significativa del combustible fòssil de partida, la qual cosa és una 

pràctica habitual i diferenciadora dels mètodes comentats anteriorment en què la font de calor 

era externa i d’origen nuclear o solar. Si la combustió és interna, existeix contaminació dels 

productes gasosos, mentre que, si és externa, es produeix una pèrdua de rendiment degut a la 

transferència de calor. 

Tanmateix, en tots ells, juntament amb l’hidrogen, es genera monòxid de carboni com a 

component majoritari de manera que la reacció de desplaçament de gas d’aigua  (WGS) 

forma part imprescindible en el procés global: 

CO(g) + H2O(g) ↔ CO2(g) + H2(g)    
 

Aquesta reacció és reversible i es veu afavorida a temperatures baixes i és pràcticament 

independent de la pressió. 



pàg. 18    Memòria  

 

– Cracking: Consisteix en un procés de descomposició tèrmica d’un hidrocarbur, com 

ara el gas natural o el petroli, per mitjà d’aportació de calor i sense subministrament 

d’oxigen. També es pot aplicar en alcohols encara que és poc comú. La reacció 

endotèrmica ideal és la següent, 

 
CnHm → n·C(s) + 0,5·m·H2    T ≈ 1000 K 

 
A banda del coc i l’hidrogen hom pot obtenir com a productes el CO, CO2 (si 

l’hidrocarbur contenia oxígens) o hidrocarburs de cadena curta com el CH4. 

 

– Gasificació: Es practica amb el carbó i altres hidrocarburs pesats. En general la 

gasificació és una combustió incompleta (del 25% al 50% de l’oxigen estequiomètric) 

amb aportació de calor que pot ser duta a terme amb reactius com  l’aire, l’oxigen, 

el vapor d’aigua, l’hidrogen (per a obtenir metà) o combinacions dels anteriors. No 

obstant, per al cas de l’obtenció d’hidrogen, l’agent gasificant que interessa és el 

vapor d’aigua, utilitzat juntament amb aire o bé oxigen pur, per tal d’obtenir com a 

producte l’anomenat gas de síntesi, ric en hidrogen i monòxid de carboni, el PCI del 

qual varia en funció de l’agent gasificant utilitzat. La reacció ideal per a la gasificació 

amb finalitat de producció d’hidrogen és la que es presenta a continuació i té un 

rendiment tèrmic d’aproximadament el 59% reportat per al cas del carbó [Rosen et 

al., 1998, p.654]. També per al cas del carbó, s’obtenen produccions de 0,096 

kgH2/kgcarbó [Spath et al., 2003,  p127]. 

CnHm + n·H2O → n·CO + (m/2+n)·H2  T ≈ 1100 K 

A banda del CO i l’H2, el gas de síntesi pot contenir també CH4, CO2, H2S, HCl, etc. 

Encara que és un procés optimitzat per a que la fracció gasosa sigui màxima es 

formen també altres productes com quitrans, coc i olis. Per exemple, per a una 

combustió incomplerta, amb aportació de calor, del carbó amb aire i amb presència de 

vapor d’aigua es tindria 

CH0,8 + 0,5·O2 + 0,5·3,78·N2 +0,2·H2O → 0,2·CO2 + 0,8·CO + 0,6·H2 + 0,5·3,78·N2  

(idealment: C + H2O → CO + H2) 

Tot i que a l’haver presència de vapor d’aigua la WGS pot esdevenir, aquesta no és 

capaç d’eliminar tot el CO de manera que es segueix la WGS en un altre reactor a 

temperatura més baixa, 
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CO(g) + H2O(g) ↔ CO2(g) + H2(g) 

Tanmateix, el gas de síntesi té l’avantatge de ser molt versàtil permetent dur a terme 

amb ell altres processos, a banda de la WGS, tals com els que s’indiquen en la     

figura 5.5. 

 

– Reformació: Es practica amb el gas natural, petroli i altres hidrocarburs lleugers i 

alguns de pesats, així com també en alcohols. 

 

Reformació amb vapor d’aigua (SR): És un procés de transformació catalitzada 

d’hidrocarburs lleugers (des del metà fins a la gasolina) o d’alcohols en hidrogen i 

òxids de carboni mitjançant la reacció amb vapor d’aigua. És globalment endotèrmic 

(≈900ºC i per a alcohols ≈500ºC) amb un rendiment tèrmic d’aproximadament 

80% reportat per al cas del gas natural [Linares et al., 2007, p.33] i mesurat respecte 

als poders calorífics inferiors del hidrogen produït i del gas natural consumit. També 

per al cas del gas natural, s’obtenen produccions de 0,337 kgH2/kgCH4 [Spath et al., 

2003,  p127]. Reacció teòrica principal: 

  CnHm(g) + n·H2O (g) → n·CO(g) + (m/2+n)·H2(g) 

A banda del monòxid de carboni i l’hidrogen, el gas reformat pot contenir també CH4, 

CO2, H2S, HCl, etc. També es pot donar la reacció adversa de deposició de carboni 

enverinant d’aquesta manera el catalitzador (2CO(g) →C(s) +CO2(g)). Com en el cas 

anterior, tot i haver presència de vapor d’aigua i, per tant, possibilitat d’actuació de la 

WGS, cal seguir eliminant el CO en una altre reactor de WGS a menor temperatura. 

 

Oxidació parcial catalítica (PO): És un procés de transformació catalitzada 

d’hidrocarburs (des de fraccions pesades a lleugeres del petroli, o del gas natural i 

també utilitzant carbó) en  hidrogen i òxids de carboni mitjançant la reacció amb 

oxigen. És un procés globalment exotèrmic (800ºC per al G6) amb un rendiment 

tèrmic d’aproximadament 70%. També es pot utilitzar etanol amb unes 

temperatures de 500 ºC [Balat, 2009, p.42].  Segueix la següent reacció ideal, 

CnHm(g) + (n/2)·O2(g) → n·CO(g) + (m/2)·H2(g) 

Com es pot observar és una reacció de combustió incompleta obtenint-se, en 

conseqüència, altres productes com el CO2, CH4, H2S, HCl, C, etc. 
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En aquest cas no hi ha addició de vapor d’aigua però es forma com a producte de la 

combustió incompleta, de manera que pot esdevenir la WGS, no obstant, es segueix el 

procés de WGS en un altre reactor.  

El principal inconvenient d’aquest mètode, en comparació amb el SR, són els nivells 

de producció d’hidrogen que proporciona i la conseqüent davallada en l’eficiència 

tèrmica.  

 

Reformació autotèrmica (Oxidació parcial catalítica i reformació amb vapor): És el 

procés d’obtenció d’hidrogen combinant l’oxidació parcial catalítica i la reformació 

amb vapor, de manera que la calor produïda en la reacció d’oxidació s’utilitzi per a la 

reformació del combustible, esdevenint un reactor adiabàtic. El rendiment tèrmic del 

procés és similar al de l’oxidació parcial. Com es pot veure a la següent reacció, la 

proporció d’oxigen és variable,  

CnHm + p·O2 + (n-2p)·H2O → n·CO + (n-2p + m/2)·H2 

A causa de que les dues reaccions no esdevenen simultàniament, es generen gradients 

de temperatura en el reactor, de manera que primer esdevé l’oxidació i després la 

reformació i, en conseqüència, es creen problemes de transferència de calor amb la 

conseqüent davallada en l’eficiència tèrmica. 

Els tres mètodes anteriorment indicats són els que s’empren a dia d’avui a escala industrial 

essent la reformació amb vapor d’aigua del metà el més utilitzat i econòmic. 

 

– Electròlisi: L’electròlisi de l’aigua consisteix en el trencament de la molècula d’aigua 

mitjançant l’acció d’un corrent elèctric entre dos elèctrodes. Donat que l’aigua té una 

conductivitat elèctrica pobre els elèctrodes han d’estar en contacte amb un electròlit 

(Figura 2.3).  

Càtode: 2H2O + 2e– → 2OH– + H2 

Ànode: 2OH– → H2O + (1/2)O2 + 2e– 

Global: H2O → H2 + (1/2)O2 

 

 

Figura 2.3: Esquema bàsic de l’electròlisi de l’aigua 
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Aquest és el mètode amb el qual es pot obtenir hidrogen amb una puresa de quasi 

bé el 100%. No obstant presenta inconvenients en quant a l’eficiència del procés.  

L’electricitat requerida pel procés està entorn els 3,9 – 4,6 kWh per m3 d’hidrogen 

produït [Kahn, 2006, p. 296] amb la qual, referint-la al PCI de l’hidrogen (2,75 

kWh/m3), s’obtenen eficiències electricitat – hidrogen dins el rang entre 60% i 70%. 

Si es vol comparar amb els mètodes de producció que utilitzen un combustible com a 

matèria primera caldria analitzar l’eficiència de la conversió de l’energia elèctrica la 

qual, per al cas d’una central tèrmica de carbó o fueloil es situa al voltant del 37% – 

44% i per a un cicle combinat de GN al voltant 49% – 58%. Prenent mitjanes en els 

rangs especificats s’obté una eficiència global combustible – hidrogen del 26%, per 

a l’electricitat provinent d’una central tèrmica i del 35%, per a la provinent d’un cicle 

combinat.  

Si el procés és dut a terme amb vapor (procedent d’una central termosolar, per 

exemple) en comptes d’aigua líquida, l’eficiència elèctrica augmenta podent arribar al 

90% donat que l’electròlisi requereix de menys electricitat a causa de que part de 

l’energia per a dissociar la molècula d’aigua és aportada pel vapor. No obstant això, 

l’electrolitzador requereix de modificacions tecnològiques i no està en fase comercial. 

Altres tipus d’electròlisi no convencional en què es treballa, per la seva capacitat de 

millorar l’eficiència, és la que es du a terme amb electrolitzadors del tipus PEM 

(utilitza membranes polimèriques com a electròlit) o bé l’electròlisi a alta pressió. 

Així doncs, aquest mètode és útil per a aplicacions on l’electricitat provingui de 

fonts renovables (sobretot l’eòlica), per a emmagatzemar excedents elèctrics en forma 

d’hidrogen o bé per a generació distribuïda donada la facilitat d’aconseguir 

subministrament d’aigua. 

 

2.3.2 Mètodes menys convencionals i de caire renovable de producció d’hidrogen 

A diferència del subapartat anterior, en aquest tots els mètodes que es presenten són 

renovables totalment renovables, és a dir, que compleix aquesta condició tant la font 

energètica com la matèria primera. En la següent figura s’hi poden trobar esquematitzats. 
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Figura 2.4: Mètodes no convencionals i  renovables d’obtenció d’hidrogen 

– Fotoelectròlisi (fotòlisi): El procés persegueix l’objectiu de trencar la molècula 

d’aigua en hidrogen i oxigen a partir de la llum solar. Això pot ser dut a terme 

mitjançant uns panells fotovoltaics seguits d’un electrolitzador, solució amb la qual 

hom obté una baixa eficiència i uns costos elevats.  

Per aquest motiu, aquest mètode uneix aquests dos passos en un, combinant 

l’electrolitzador i la cel·la fotovoltaica en un mateix dispositiu, anomenat cèl·lula 

fotoelectroquímica (CPE), i que es basa en uns fotoelèctrodes submergits en un 

electròlit aquós (Figura 2.5). El procés bàsic vindria descrit per les següents reaccions: 

1. Generació de dos parelles electró-forat: semiconductor + −+ +→ 2e2p2hν  

2. Conseqüent oxidació de l’aigua: ++ +→+ 2H0,5OOH2p 22  

3. Reducció en el càtode: 

2H2e2H →+ −+  

4. Global:  

222 0,5OHOH +→    

Figura 2.5: Esquema bàsic del procés de fotoelectròlisi 

Fotoelectròlisi 
Processos 
biològics Piròlisi Gasificació Reformació 

Font energètica  

renovable 

Aigua Biomassa (fusta, alcohols, biogàs) Algues 
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Aquests fotoelèctrodes estan formats per un material semiconductor específic (ha 

d’absorbir un ampli espectre de la radiació i ser estable), un catalitzador (per a facilitar 

la reacció d’electròlisi) i un protector (per tal de prevenir la corrosió del 

semiconductor ja que està en contacte amb l’aigua). Tanmateix existeix un altre tipus 

de CPE basada en partícules catalitzadores fotosensibles en suspensió que, activades 

per la radiació solar, duen a terme l’electròlisi. 

Pot ser un mètode viable comercialment donat que es redueixen costos i s’augmenta 

l’eficiència. No obstant és encara un mètode en fase experimental amb el qual, en el 

laboratori, s’han aconseguit rendiments hidrogen/energia solar de fins a un 16 % 

[Linares et al., 2007, p.50]. 

 

– Processos biològics: En aquests processos de producció d’hidrogen s’aprofita la 

capacitat d’alguns microorganismes, com les algues verdes, les cianobacteries, 

bactèries fotosintètiques o bactèries anaeròbies, per a produir hidrogen sota certes 

condicions i gràcies a la presència, en els microorganismes, d’enzims catalitzadors 

com són la hidrogenasa i la nitrogenasa. Cal remarcar que tots els processos que es 

descriuran a continuació es troben en fase experimental. 

 

La hidrogenasa catalitza la següent reacció i pot ser inhibida per l’oxigen o per grans 

concentracions d’hidrogen: 

2H2e2H ↔+ −+  

 

La nitrogenasa catalitza la següent reacció i pot ser inhibida pel N2, O2 i l’ió NH4
+ 

16Pi16ADPH2NH16ATP8e8HN 232 +++→+++ −+  

On ATP,ADP i Pi es refereixen a adenosina-trifosfat, adenosina-difosfat i el fosfat 

inorgànic respectivament. 

 

Així doncs primerament es produiran protons i electrons mitjançant processos 

biològics i, per catàlisi amb els anteriors enzims, s’obtindrà l’hidrogen desitjat.  
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Existeixen 5 processos biològics per a la producció d’hidrogen: 

Procés 
Reacció que es du a 

terme 
Producció* Descripció 

Biofotòlisi 
directa de 

l’aigua 

222 2

1
OHOH llum +→

 

0,07 

S’utilitzen algues verdes. 
L’alga absorbeix la llum solar i mitjançant 
processos biològics trenca la molècula d’aigua 
produint protons i electrons que són catalitzats 
per la hidrogenasa per a produir hidrogen. 
L’eficiència teòrica d’aquest sistema arriba al 
20% no obstant a causa de la inhibició de 
l’hidrogenasa per la presència d’oxigen només 
s’assoleix un màxim del 10%. 

Biofotòlisi 
indirecta de 

l’aigua 

22

26126

26126

22

612

6

6

66

COH

OHOHC

OOHC

COOH llum

+
→+

+
→+

 
0,355 

S’utilitzen cianobacteris i s’esdevé en dues 
etapes. 
Primerament mitjançant un procés fotosintètic el 
CO2 és fixat en compostos rics en hidrogen per, a 
continuació, generar l’hidrogen molecular amb la 
incubació dels microorganismes en condicions 
anaeròbies i l’acció de l’enzim hidrogenasa. 
L’interès d’aquest procés rau en què es genera 
l’oxigen i l’hidrogen en etapes diferents de 
manera que s’evita la inhibició de la hidrogenasa.  

Foto-
fermentació 

22

26126

612

6

COH

OHOHC
llum +→

+
 153 

S’utilitzen bacteris púrpures no sulfurosos que 
produeixen hidrogen a partir de glúcids o àcids 
orgànics, catalitzats per la nitrogenasa, en 
condicions deficients en N2. 

Water Gas 
Shift 

biològica ATPHCO

OHCO

++→
+

22

2  96 

Certs bacteris, en la foscor, poden utilitzar el CO 
com a única font de carboni per a créixer 
generant, en conseqüència, l’hidrogen desitjat. 
L’interés d’aquest procés rau en què no necessita 
una font externa d’energia a diferència de la 
WGS convencional (l’aigua està en forma líquida 
i esdevé a temperatura ambient). Tanmateix  
s’assoleixen conversions del CO del 100%.  

Fermentació 
Fosca 223

26126

242

2

COHCOOHCH

OHOHC

++
→+

 

121 

S’utilitzen bacteris anaerobis de diferents tipus 
que creixen en la foscor utilitzant glúcids. 
Pot requerir certa temperatura (de 25 a 80ºC). 
S’obté un biogàs format per H2, CO2, CH4, CO i 
H2S.  
Tanmateix l’àcid acètic produït pot ser 
transformat en hidrogen en un procés de 
fotofermentació com el descrit en la present taula. 

Taula 2.3: Processos biològics per a produir hidrogen 
* Les unitats de producció estan en mil·limol d’hidrogen per litre de cultiu i per hora [mmolH2/(l·h)] 

Font de les dades: Resnick, 2004, p.44  

En els mètodes anteriors els recursos utilitzats poden ser renovables, aconseguint la matèria 

primera a partir de diferents tipus de residus orgànics rics en glucoses, lactoses, sacaroses, 

midó, cel·lulosa, etc. Exemples de fonts de residus són els efluents industrials, els rebuigs 

agrícoles, els residus agroindustrials, els residus de la indústria alimentària, etc. El procés més 

prometedor, de cara a poder fer-ne un ús comercial, és la fermentació fosca [Meng et al., 

2006, p.470]. 
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– A partir de biomassa: la biomassa és matèria orgànica utilitzable com a font 

renovable d’energia i en ella s’inclou la fusta i residus de la fusta, cultius agrícoles i 

els seus residus, residus sòlids urbans (RSU), residus animals, residus de la indústria 

alimentària, plantes aquàtiques i algues, etc. A partir d’aquesta hom pot obtenir 

hidrogen mitjançant diferents processos, els quals s’esquematitzen a continuació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6: Processos per a l’obtenció d’hidrogen a partir de biomassa 

Com es pot apreciar en la figura 2.6 l’objectiu en els diferents processos és obtenir un 

biocombustible (gas de síntesi, biogàs, metanol, etanol, biodièsel, etc.) per a després 

aplicar-li processos d’obtenció, purificació i separació d’hidrogen idèntics als dels 

combustibles fòssils (reformació, Water Gas Shift, etc.).  

A continuació es fa una breu indicació sobre els mètodes d’obtenció dels 

biocombustibles gasosos (gasificació, piròlisi i metanació). Quant als 
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reformació + 
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d’humitat 
Metanització Biogàs 

CH4, 
CO2 

Reformació 
+ WGS 

Biomassa 
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Transesterificació Biodièsel 

Olis de 
piròlisi 
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biocombustibles líquids s’emplaça al lector l’apartat següent on es mostra una breu 

anàlisi dels seus mètodes d’obtenció. 

 

Gasificació: És el mateix mètode explicat per als hidrocarburs pesats però en aquest 

cas aplicat sobre la biomassa. Accepta tot tipus de biomassa com ara la procedent 

d’activitats agrícoles, forestals, RSU, etc. Amb aquest mètode es poden assolir 

eficiències compreses entre el 50 i el 75 %, mesurades com el quocient entre el PCI 

del gas de síntesi i el PCI de la biomassa de partida [Brown, R.C., 2007]. Pel que fa a 

la composició dels productes es tindrien, a temperatures majors a 800 ºC i temps de 

residència elevats, valors similars als què es mostren a la taula 2.4. 

Fracció líquida Fracció gasosa Fracció sòlida 
5% (quitrans) 85% 10% (carbó) 

Taula 2.4: Fraccions resultants de la gasificació de la biomassa 
Font: Bridgwater 

Els nivells de producció d’hidrogen que s’assoleixen via gasificació es situen entre el 

0,052 i el 0,105 kg d’H2 per kg de biomassa [Spath et al., 2003,  p127]. 

 

Piròlisi: mètode similar al cracking dels hidrocarburs però en aquest cas aplicat sobre 

la biomassa. Així doncs, mitjançant una degradació tèrmica (temperatures de 450ºC a 

800ºC) en absència d’oxigen s’obté una fracció gasosa, una líquida i una altra sòlida, 

totes elles valoritzables energèticament i amb una eficiència total (productes de 

piròlisi líquids, sòlids i gasosos / biomassa de partida) al voltant del 95,5%. 

[Dermibas, 2001].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fracció sòlida 

Gas de síntesi (H2, CO, CO2, CH4, etc.) 

Coc 

Productes de 

piròlisi 

[Kechagiopoulos 
et al., 2006] 

Fracció gasosa 

   Bio-oli 

Composició: 
Alcohols i fenols 

Aldehids i cetones 
Àcids i esters 

Sucres 
Furans 

Aigua (15 – 25%) 
 

–  Fase Soluble en aigua ( ≈ 50%): és la fracció 
rica en monòmers provinents majoritàriament de 
la descomposició de la cel·lulosa i hemicel·lulosa. 
Conté un ampli ventall de compostos orgànics 
oxigenats de baix pes molecular, d’entre els quals 
destaquen l’etilenglicol, metanol, l’àcid acètic i 
l’acetona. 

– Fase no soluble: és la fracció rica en oligòmers 
que provenen majoritàriament de la 
despolimerització de la lignina. Conté compostos 
orgànics insolubles de major pes molecular formats 
principalment per derivats fenòlics. En menor 
mesura que en la fase aquosa, també els altres 
compostos orgànics oxigenats.  
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Les proporcions relatives dels compostos produïts depenen de la composició del 

combustible, la temperatura i del temps que aquesta s’apliqui. Una curta exposició a 

altes temperatures rep el nom de piròlisi ràpida (piròlisi “flash”),  i maximitza la 

fracció gasosa. Si s’apliquen temperatures més baixes durant períodes de temps més 

llargs dominaran les fraccions sòlides carbonoses. 

Accepta biomassa de tot tipus utilitzant-se normalment residus agrícoles i forestals, i 

Residus Sòlids Urbans. Les demandes tèrmiques del procés poden ser cobertes amb 

una part del gas de síntesi  o bé amb el coc produït. 

 

Metanització: és una fermentació o digestió anaeròbia que consisteix en transformar 

una part de la fracció fermentable, o putrescible o degradable, de la biomassa en gas 

metà per a la seva posterior valorització. Així doncs, es degrada la matèria orgànica 

mitjançant microorganismes anaerobis donant com a resultat un biogàs i 

l'estabilització dels residus biodegradables, de manera que es converteixen en 

materials útils com a esmenes orgàniques del sòl. 

Aquest mètode accepta biomassa de tot tipus amb una alt contingut d’humitat 

essent alguns exemples els fangs de EDAR, fangs de papereres, RSU, residus de la 

fusta, residus lactis, fems animals, fulles de patates, fulles de blat de moro, etc. 

Des del punt de vista químic en la digestió anaeròbia es desenvolupen gran quantitat 

de reaccions catalitzades cada una d'elles per enzims específics per donar composts 

intermedis diferents. En línies generals es pot dir que durant la digestió de la biomassa 

de partida composta per molècules complexes (proteïnes, lípids, hidrats de carboni, 

etc.), aquestes es descomponen en molècules més simples, a través de diverses etapes 

conegudes (hidròlisis, acidogènesi, acetogènesi, metanogènesi), per donar com a 

productes gasosos principals CH4 i CO2. Les proporcions entre ambdós gasos és 

aproximadament d’un 55-65% per al CH4 i un 35-45% per al CO2. 

Aquest procés de metanització es du a terme en un digestor, les demandes tèrmiques 

del qual es cobreixen amb una part del biogàs produït i hom distingeix dos tipus de 

metanació, la humida (10 - 15% de sòlids) i la seca (20 - 40% de sòlids). Tanmateix en els 

dipòsits controlats de deixalles també es produeix biogàs que pot ser captat. 



pàg. 28    Memòria  

 

Com tots els processos de conversió energètica de baixa temperatura, els denominats 

biològics en contraposició amb els termoquímics, les grans inversions requerides i la 

quantitat de biogàs produït relativament baixa, obliguen a una anàlisi profunda i en 

detall de cada instal·lació abans de decidir la conveniència d'instal·lar la digestió. 

Dels tres mètodes descrits anteriorment el més eficient en quant a la conversió 

energètica de la biomassa en gas combustible és la gasificació, donat que tant en la 

metanació  com en la piròlisi part de l’energia resta en els productes acabats no 

gasosos (coc, olis de piròlisi, fangs, etc.). 
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2.4 Obtenció de biocombustibles líquids per a la producció d’hidrogen 

En aquest apartat s’analitzarà quins són els biocombustibles líquids més adients per a produir 

hidrogen mitjançant la seva reformació amb vapor d’aigua. S’han contemplat els 

biocombustibles líquids més comuns i de major disponibilitat o sobre els quals s’han realitzat 

més estudis pel que fa a la seva obtenció i posterior reformació. Aquests són els  olis de 

piròlisi, les benzines procedents de Fischer-Tropsch, el biodièsel, el biometanol i el 

bioetanol. No obstant, existeixen d’altres menys comuns la reformació dels quals està sent 

investigada com són el dimetil èter, la glucosa, l’etilenglicol i la reformació directa d’olis 

vegetals sense haver de passar pel biodièsel [Xuan, J. et al, 2009, p.1304]. 

Tanmateix cal fer una distinció important pel que fa a la seva sostenibilitat classificant-los en 

dos tipus de biocombustibles, els de 1a generació i els de 2a generació, tal i com es pot 

veure en la següent taula.  

Biocombustible Generació 
Biometanol - 2G 

Bioetanol 1G 
(cultius  agrícoles) 

2G 
(A partir de biomassa 

lignocel·lulòsica) 

Biodièsel 1G 
(cultius agrícoles) 

2G 
(a partir d’algues, olis 

residuals) 
Dièsels i benzines sintètiques procedents de 

Fischer-Tropsch o a partir del tractament del bio-
oli 

- 2G 

Bio-olis - 2G 
Taula 2.5: Classificació dels biocombustibles que es descriuran en el present apartat en funció de la seva 

sostenibilitat 

A grans trets hom podria afirmar que els de 1a generació són bàsicament els que s’elaboren a 

partir de matèries primeres cultivades i que entren en competència amb el sector 

alimentari.   

D’altra banda, els de 2a generació, provenen de matèries primeres que no entren en 

competència amb els aliments,  com pot ser la biomassa residual, biomassa provinent de 

cultius de llenyoses de ràpid creixement en terrenys no agrícoles o marginals, entre 

d’altres, a més de proporcionar majors rendiments per hectàrea, majors estalvis de CO2,  

energètics, d’aigua, de pesticides, etc. en la seva obtenció. Per contra segueixen processos 

més complexos i costosos. 
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2.4.1 Benzines procedents de Fischer-Tropsch 

El procés de Fischer-Tropsch (FT) consisteix en la síntesi d’hidrocarburs líquids a partir de 

gas de síntesi (CO i H2), el qual, al seu torn, es produeix a partir de combustibles fòssils com 

el gas natural o el carbó, o bé de la biomassa. Així doncs, el gas de síntesi es pot obtenir, per 

al cas del gas natural o biogàs, mitjançant la reformació d’aquest (amb vapor d’aigua, 

oxidació parcial o autotèrmica); per al carbó s’obté per gasificació amb oxigen i vapor 

d’aigua; i per a la biomassa, també per gasificació o piròlisi. A la Figura 2.7 es presenta un 

esquema del procés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7: Esquema del procés global de Fischer-Tropsch 

 

Per tant, a partir de biomassa (d’activitats agrícoles, forestals, RSU, etc.), es pot obtenir 

gasolina i dièsel els quals poden ser reformats per a produir hidrogen. Cal no confondre 

el dièsel que s’obté d’aquest procés amb el biodièsel, denominació reservada al dièsel 

obtingut a partir de lípids (olis i greixos).  

Les principals reaccions químiques que s’esdevenen en el procés de Fischer-Tropsch són 

exotèrmiques i catalitzades amb elements com el ferro o el cobalt. Aquestes es presenten a 

continuació: 
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Isomerització 
Hidrogenació 
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nCO + (2n +1)H2 → CnH2n+2 + nH2O (Producció de parafines) 

nCO + (2n)H2 → CnH2n + nH2O (Producció d’olefines) 

Reaccions secundàries: 

nCO + 2nH2 → CnH2n+1OH + (n-1)H2O (Producció d’alcohols) 

CO + 3H2 → CH4 + H2O (Metanació) 

CO + H2O ↔ H2 + CO2 (WGS) 

2CO → C(s) + CO2 (Deposició de carbó i conseqüent reducció de la superfície activa) 

Així doncs, amb el procés FT hom obté com a productes, olefines, parafines, i productes 

oxigenats com alcohols, cetones, aldehids i àcids. La predominança d’un rang de longitud de 

les cadenes determinarà quin tipus de combustible s’obtindrà (veure figura 2.7), de manera 

que, en funció de les condicions d’operació (temperatura, pressió, catalitzador, composició del 

gas de síntesi, etc.) hom obtindrà una proporció major o menor d’hidrocarburs de cadena 

llarga o curta amb els quals, mitjançant el pertinent tractament (hidrocracking, isomerització, 

hidrogenació, etc.), s’obtindrà el dièsel o la benzina desitjada amb una selectivitat màxima 

del 48% per al cas de la benzina i del 40% per al dièsel. La conversió del gas de síntesi es 

situa al voltant del 70%. 

Amb aquest tipus de procés, en comparació amb les benzines o dièsels convencionals, s’obté 

un combustible més net, i amb menors emissions nocives en la seva combustió, ja que conté 

molt poc sofre i aromàtics (elements cancerígens), a la vegada que més eficient donat que té 

un elevat índex de cetans gràcies al baix contingut d’aromàtics, la qual cosa proporciona una 

millor combustió (encesa ràpida i cremat total de la mescla).  

Finalment, tot i que per al cas del carbó o del gas natural i l’obtenció de combustibles líquids 

no sembla una via òptima, ja que el procés de FT té un impacte, quant a emissions, major 

que el refinament del petroli juntament amb una més elevada pèrdua d’energia associada 

al procés, sí que és un mètode a tenir en compte per a la biomassa i l’obtenció de 

biocombustibles líquids, degut al caire renovable que atorga la biomassa al procés i la 

possibilitat d’implantació d’aquesta en el sector transport.  
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Eficiència 
(en base al PCI i tenint en compte el procés global: 

gasificació +  FT) Cost 
(Sense costos de distribució 

ni taxes) 

Producció 
[kg de producte / 
tona de biomassa 

seca] Eproducte FT / Efòssil 

consumida  
Eproducte FT / (Efòssil consumida 

+ Ebiomassa consumida) 

6 - 17 0,16 – 0,42 

 
20 – 27 $/GJ (PCI) →  
0,072 – 0,0972 $/kWh 

 
2,7 – 3,6 $/gal → 

 0,7133 – 0,9510 $/l 
 

60 – 159 

Taula 2.6: Paràmetres del procés de Fischer-Tropsch a partir de biomassa 
Font: Spath et al., 2003,  p127 

En la taula 2.6 es presenten paràmetres d’interès per al procés de Fischer-Tropsch i, pel que fa 

a l’eficiència, es diferencien dos tipus de ratis. En un rati es té en compte a part de l’energia 

externa necessària per a la producció del biocombustible, la qual actualment és 

majoritàriament d’origen fòssil − Efòssil_consumida − , la continguda en la pròpia biomassa de 

partida − Ebiomassa_consumida (Poder Calorífic Inferior) − utilitzant en aquest cas el rati 

Eproducte_FT/(Efòssil_consumida + Ebiomassa_consumida). 

No obstant, per a analitzar el caire renovable d’un biocombustible és més útil l’altre rati 

(Eproducte_FT/Efòssil_consumida) donat que si el seu valor és major a la unitat implica que l’energia 

externa invertida en el procés és menor que la continguda en el producte final. D’aquesta 

manera podria cabre la possibilitat de cobrir les demandes energètiques del procés amb una 

part d’aquest producte final amb un balanç energètic positiu (Eproducte_FT - Efòssil_consumida) i 

tancant un cicle renovable. 

En quant a la seva reformació per a l’obtenció d’hidrogen esmentar que els hidrocarburs, 

com s’ha comentat en l’apartat 2.3, requereixen d’una temperatura elevada (≈900ºC) la qual 

cosa pot comportar certs desavantatges per a segons quines aplicacions.  

2.4.2 Olis de piròlisi 

Aquests bio-olis es formen amb el procés de piròlisi explicat en l’apartat anterior en el qual es 

feia esment, donat que s’estava tractant els biocombustibles gasosos, a la piròlisi flash, en la 

què amb una exposició curta a alta temperatura es maximitzava la fracció gasosa. En aquest 

cas, però, caldrà una exposició curta a baixa temperatura per a maximitzar la fracció del 

bio-oil. En aquest sentit, es mostren les següents taules per tal d’esclarir les característiques 

dels diferents tipus de piròlisi, així com els productes que d’aquesta s’obtenen. 
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Tecnologia 
Temps de 
residència 

Velocitat 
d’increment de 

temperatura [K/s] 
T [ºC] Productes 

Carbonació Dies molt baixa 400 carbó 
Convencional 5 – 30 min baixa 600 oli, gas, carbó 
Ràpida 0,5 – 5 s molt alta 650 bio-oli 
Flash-líquida < 1 s alta < 650 bio-oli 
Flash-gasb < 1 s alta >  650 productes químics, gas 
Ultrac < 0,5 s molt alta 1.000 productes químics, gas 
Buit 2 – 30 s mitjana 400 bio-oli 
Hidro-piròlisid < 10 s alta < 500 bio-oli 
Metano-piròlisie < 10 s alta > 700 productes químics 
a:Líquid obtingut de la piròlisi flash duta a terme en un temps menor a 1s 
b: Material gasós obtingut de la piròlisi flash durant un temps menor a 1s 
c:Tipus de piròlisi amb un rati de degradació molt elevat 
d: Piròlisi amb aigua 
e: Piròlisi amb metanol 

Taula 2.7: Tipus de piròlisi 
Font: Mohan et al, 2006, p.855 

  
Flash de 

baixa 
temperatura 

Flash d’alta 
temperatura 

Lenta Carbonació 

Matèria 
primera 

Mida de 
l’alimentació 

Petita Petita Moderada Gran 

Humitat molt baixa molt baixa baixa baixa 

Paràmetres 

T [ºC] 450 – 600 650 – 900 500 – 600 450 – 600 
P [bar] 1 0,1 – 1 1 1 

Màxima 
Alimentació 

[t/h] 
0,05 0,02 5 10 

Productes 

Gas [% en 
pes, base seca] 

< 30 < 70 < 40 < 40 

MJ/m3 10 – 20  10 – 20 5 – 10 2 – 4 
Líquid [%] < 80 < 20 < 30 < 20 

MJ/kg 23 23 23 23 
Sòlid [%] < 15 < 20 < 30 < 35 

MJ/kg 30 30 30 30 
Taula 2.8: Característiques dels tipus de piròlisi 

Font: Han et al, 1994 

La piròlisi, cal recordar, presentava l’avantatge en quant a sostenibilitat de poder utilitzar 

biomassa de tipus residual (residus agrícoles, forestals i urbans), amb 

la qual s’obtindrien els desitjats olis de piròlisi, els quals resulten molt 

versàtils, podent ésser emprats en les aplicacions que s’esquematitzen 

a continuació. 

 

Figura 2.8: Imatge de l’aspecte dels olis de piròlisi 
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Figura 2.9: Possibles aplicacions dels olis de piròlisi 
Font: Bridgwater 
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Dels processos que donen com a producte bio-oli, diesels, benzines, metanol o hidrogen se’n 

mostren les eficiències a la taula 2.9 

Procés 
Eficiència 

[%] 
Referència 

Piròlisi a bio-oli 70 Dermibas, 2001 
Biomassa → Piròlisi → Gasificació → Fischer - Tropsch  →  
Refinat → Benzina i/o Diesel 

33 Bridgwater 

Biomassa → Piròlisi → Tractament amb hidrogen → Refinat → 
Benzina i/o Diesel 

28 Bridgwater 

Biomassa → Piròlisi + zeolites → Refinat → Benzina i/o Diesel 22 Bridgwater 
Biomassa → Piròlisi → Gasificació → Metanol 44 Bridgwater 
Bio-oli → Reformació → Hidrogen 56 - 65 Evans et al., 2005 

Taula 2.9: Eficiència d’alguns dels processos presentats fins al moment per a la biomassa 

També es presenten costos dels bio-olis en la taula de tot seguit, 

 
Producció 
[% en pes] 

€/tona €/litre €/GJ €/kWh 

Fusta d’alimentació (seca i lliure de 
cendres) 

100 67 - 3 0,011 

Olis de piròlisi produïts a partir de 
l’esmentada fusta 

70 147 0,176 8 0,029 

Taula 2.10: Costos indicatius de l’obtenció dels bio-olis 
Font: Bridgwater 

De les eficiències presentades a la taula 2.9 cal comentar que en introduir un pas previ a 

processos que es poden dur a terme directament amb la biomassa inicial, com ara la 

gasificació, el Fischer-Tropsch, la producció de metanol, etc. s’obté una pèrdua en l’eficiència 

al voltant del 8%.  

No obstant, l’avantatge de gasificar o cremar el bio-oli enlloc de fer-ho directament amb 

la biomassa de partida té a veure amb el transport (el bio-oli és més fàcil de transportar i la 

seva densitat energètica és 10 vegades major que la de la biomassa inicial),  el seu 

emmagatzemament, la major senzillesa del procés de gasificació d’un líquid juntament amb 

els menors costos associats i l’economia d’escala. D’aquesta manera es facilita la 

implementació de grans instal·lacions de producció de biocombustibles sense estar 

condicionades pel subministrament de biomassa (piròlisi distribuïda a prop dels punts de 

producció de biomassa i processat de bio-oli centralitzat)  [Bridwater, 2008].  

Des del punt de vista de l’obtenció d’hidrogen totes les aplicacions esquematitzades, la 

finalitat de les quals és l’obtenció de diesels o benzines, no resulten interessants. Això és 

degut a que aquests, a l’igual que els bio-olis, haurien de ser reformats i, en conseqüència, a 

priori, perden sentit les etapes dutes a terme per a la seva obtenció podent reformar 
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directament el bio-oli i així evitar la davallada en l’eficiència que implica la síntesi dels 

esmentats dièsels i benzines (veure taula 2.9).  

L’obtenció de bioetanol sí resulta interessant, la qual es discutirà en l’apartat específic de 

bioetanol. Així doncs, hom es centra en la reformació com a via d’obtenció d’hidrogen a 

partir de bio-olis. El procés global s’esquematitza a continuació, del qual cal destacar la 

possibilitat de reformar la fracció aquosa dels bio-olis o la totalitat dels mateixos  per a 

obtenir finalment una producció de fins a 10 kg d’hidrogen per cada 100 kg de biomassa. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2.10: Esquema de la producció d’hidrogen mitjançant la reformació dels olis de piròlisi 
Font: Wang et al, 1998 

En conclusió, els bio-olis es mostren com a una alternativa a considerar per a la producció de 

biocombustibles líquids i com a un altre possible substitut del petroli. No obstant, pel que fa 

referència a l’obtenció d’hidrogen, i més concretament a la seva reformació (figura 2.10), cal 

dir que comporten un seguit de problemes consistents bàsicament en presentar molta 

inestabilitat (tendeixen a polimeritzar amb el temps), són àcids i per tant cal emmagatzemar-

los en contenidors adequats, són viscosos i bruts, a més de mostrar una composició molt 

variable amb la qual cosa es complica la seva efectiva reformació, fet que es posa de 

manifest amb la baixa eficiència d’aquesta (56 - 65), en comparació, per exemple a la del 

gas natural, que cal recordar, era del 80%. 

Oligòmers derivats de 
la lignina (fenòlics) 
[15]  

Gasos [15] 
Carbó [15] 

Piròlisi Flash 

Biomassa [100] 

Bio-oli  
Aigua [10] 
Compostos Orgànics [60] 

Fraccionament 

Fracció aquosa   [45] 

Reformació 

H2 [6] + CO2 H2 [10] + CO2 
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2.4.3 Biometanol 

Actualment, el metanol s’obté a partir del gas natural; és per tant un combustible d’origen fòssil. La 

seva síntesi és a alta pressió, alta temperatura, exotèrmica i les reaccions químiques que la descriuen 

són  les següents. 

CO + 2H2 → CH3OH        

CO2 + 3H2 → CH3OH + H2O 

CO + H2O ↔ CO2 + H2 

Com es pot observar requereix de gas de síntesi (CO, CO2 i H2), el qual a banda de poder-se 

obtenir de la reformació del gas natural, també es pot obtenir de la biomassa mitjançant 

processos ja coneguts com són la gasificació, la piròlisi, la reformació de biogàs, etc. 

Tot plegat s’esquematitza a continuació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11: Esquematització de l’obtenció del metanol a partir de la biomassa 

 

Per tal de posicionar la biomassa, alternativa que es planteja en el present projecte, respecte 

als combustibles fòssils es presenta la següent taula, on hi apareixen paràmetres d’interès en 

funció del combustible amb que s’ha obtingut el metanol. 
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Combustible 
de partida 

Eficiència 
(en base al PCI ) Cost 

(Sense costos de 
distribució ni taxes) 

Producció 
[kg de 

producte / tona 
de biomassa 

seca] 

Emetanol / Efòssil 

consumida  
Emetanol / (Efòssil consumida 

+ Ebiomassa consumida) 

A partir 
biomassa 

12 - 26 0,29 – 0,64 

 
13 – 14 $/GJ (PCI) 
→ 0,0468 – 0,0504  

$/kWh 
 

0,8 – 0,91 $/gal → 
 0,2114 – 0,2404 $/l 

 

246 – 554 

A partir de 
carbó 

0,34 – 0,44 0,34 – 0,44 
 

5 – 12 $/GJ (PCI) →  
0,0180 – 0,0432 

$/kWh 
 

0,3 – 0,7 $/gal → 
0,0793 – 0,1849 $/l 

 

518-666 

A partir de 
gas natural 

0,44 0,44 1.445 

Taula 2.11: Paràmetres del procés de síntesi del metanol a partir de biomassa 
Font: Spath et al., 2003,  p127 

Com es pot observar a la taula 2.11 les eficiències de l’obtenció a partir de biomassa poden 

ser semblants o inclús superiors a les de l’obtenció a partir de combustibles fòssils. No 

obstant, presenta una davallada en els ratis de producció, sobretot respecte del gas natural, i 

un increment en el seu cost. 

 

En quant a l’obtenció d’hidrogen el biometanol presenta una relativa fàcil reformació a 

causa de la simplicitat de l’estructura de la molècula (CH3 – OH) tot proporcionant baixes 

temperatures de reformació (260 – 450 ºC). Aquest no és el cas de l’etanol (CH3 – CH2 – 

OH), que al tenir un enllaç C – C requereix d’una temperatura de reformació major.  

Per contra, els problemes destacables del metanol consisteixen en que és un líquid tòxic de 

manera que amb una simple evaporació a temperatura ambient ja es poden assolir 

concentracions perilloses, a més és corrosiu i pot contaminar les aigües del subsòl. Així 

doncs, és fa necessari el desenvolupament d’una infraestructura específica amb un alt 

nivell de seguretat i uns riscos associats. 
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2.4.4 Biodièsel 

El biodièsel són esters monoalquílics d’àcids grassos de cadena llarga derivats de lípids 

renovables tals com olis vegetals o greixos animals. 

El procés de producció del biodièsel es basa en la reacció de transesterificació. Els olis i 

greixos animals estan formats majoritàriament per les biomolècules anomenades 

triglicèrids, les quals al seu torn estan formades per tres cadenes d’àcids grassos, unides a 

una molècula de glicerol, de manera que la transesterificació reemplaça el glicerol per un 

alcohol simple, com el metanol o l’etanol, de forma que es produeixen els desitjats esters, 

metílics o etílics, d’àcids grassos. La reacció de transesterificació es presenta a continuació 

CH2-OOC-R1     R1-COO-R’  CH2-OH 

CH-OOC-R2 + 3R’OH  → R2-COO-R’ + CH-OH 

CH2-OOC-R3     R3-COO-R’  CH2-OH 

 Triglicèrid  Alcohol  Esters   Glicerol 
 

Aquesta reacció és catalitzada de forma habitual amb NaOH o KOH i és el resultat de tres 

reaccions reversibles consecutives en les quals el triglicèrid és convertit consecutivament en 

diglicèrid, monoglicèrid i finalment glicerol, de manera que en cada reacció un mol d’ester és 

alliberat.  

Així doncs, a diferència dels biocombustibles líquids exposats fins al moment, aquest 

utilitza majoritàriament un tipus de biomassa provinent de cultius agrícoles com són els 

cultius de colza, gira-sol, lli oleaginós, soja, etc, a partir dels quals s’extreu l’oli vegetal 

necessari per al procés de producció de biodièsel, amb la qual cosa la seva possible producció 

massiva planteja una sèrie de inconvenients mediambientals com són la desforestació, la 

seguretat alimentària, la destrucció d’ecosistemes i biodiversitat, l’ús massiu de 

pesticides, fertilitzants, aigua, etc.  

No obstant, també es pot extreure biodièsel a partir d’algues, jatropha (planta, l’oli de la qual 

no és comestible, amb propietats interessants, capaç de resistir sequeres i de créixer en 

terrenys marginals no dedicats a cultius d’aliments), greixos animals (subproducte) o olis 

residuals, opcions totes elles més sostenibles. 
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Pel que fa a les eficiències de l’obtenció del biodièsel, els seus costos orientatius així com els 

ratis de producció  dels cultius destinats per a tal fi, es presenten les taules de tot seguit.  

Procés 

E. primària  
( Efòssil consumida + 
Ebiomassa consumida ) 
[MJ per MJ de 
combustible] 

[%] Procés 
E. fòssil  

[MJ per MJ de 
combustible] 

[%] 

Agricultura de la 
soja 

0,0660 5,32 
Agricultura de la 
soja 

0,0656 21,08 

Transport de la soja 0,0034 0,27 Transport de la soja 0,0034 1,09 
Trituració de la soja 0,0803 6,47 Trituració de la soja 0,0796 25,61 
Transport de l’oli de 
soja 

0,0072 0,58 
Transport de l’oli de 
soja 

0,0072 2,31 

Transformació de 
l’oli de soja 

1,0801 87,01 
Transformació de 
l’oli de soja 

0,1508 48,49 

Transport del 
biodièsel 

0,0044 0,35 
Transport del 
biodièsel 

0,0044 1,41 

Total 1,2414 100 Total 0,3110 100 

biomassafossil

biodiesel

EE

E

+
 0,8055 

fossil

biodiesel

E

E
 3,215 

biodiesel

fossilbiodiesel

E

EE −
 0,689 

Taula 2.12: Balanç energètic en la producció del Biodièsel procedent de la soja 
Font: Sheehan et al., 1998, p.10  

El valor d’eficiència mostrat a la taula 2.12 és per al cas de la soja podent variar 

significativament per a la resta de matèries primeres. Alhora destacar com la major pèrdua 

de l’energia continguda en la biomassa de partida es du a terme en la transformació de la soja 

essent la resta de processos, consumidors majoritàriament de combustibles fòssils. 

A l’hora de quantificar el consum dels combustibles fòssils s’han considerat tant els 

consumits de forma directa pel procés com els de forma indirecta a través de les matèries 

primeres o energies intermèdies. Així per exemple per al metanol s’ha comptabilitzat el gas 

natural requerit per a la seva síntesi o per a l’electricitat el carbó cremat per a la seva 

generació [Sheehan et al., 1998, p.6].  

S’ha escollit com a referència per al balanç energètic l’estudi dut a terme per la institució del 

Govern Nord-americà Hational Renewable Energy Laboratory ()REL), tot i que n’hi ha 

d’altres, com el realitzat per Pimentel et al. en el qual es demostren ratis negatius en el 

balanç energètic arribant a la conclusió de que es necessita un 27% més d’energia en la 

producció del biodièsel de la que d’ell se n’obté. No obstant, en base a les hipòtesis i a la 

metodologia de càlcul és més acceptat l’estudi que aquí s’ha pres com a referència.  
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Concepte €/l 
Costos fixos (Personal, manteniment de la planta, amortització 
equips, amortització edificis, etc.) 0,076 

Costos variables (Metanol, additius, vapor d’aigua, electricitat, oli 
de gira-sol, etc.) 

0,635 
(0,59 corresponen a l’oli de gira-sol) 

Ingressos addicionals (Glicerina) 0,027 
Costos de distribució 0,06 
Cost total 0,745 

Taula 2.13: Costos de producció de Biodièsel d’una planta de capacitat de 50.000t/any 
Font: MITyC, IDAE − Plan de Energías Renovables en España 2005-2010 – p.252 

Combustible 
$/galó 

(preu de venda amb taxes 
incloses) 

$/l 
(preu de venda amb taxes 

incloses) 
Dièsel 2,54 0,671 

Biodièsel (B2-B5) 2,55 0,674 
Biodièsel (B20) 2,69 0,711 

Biodièsel (B99-B100) 3,08 0,814 
Taula 2.14: Mitjana nacional, per al juliol del 2009, del preu de venda del biodièsel als Estats Units d’Amèrica 

Font: U.S. Department of Energy, 2009 
Hota: La denominació B2, B5, B20, B99 i B100 indica el percentatge de biodièsel present en la mescla.  

De les dades econòmiques presentades a les taules 2.13 i 2.14 destacar la importància que té 

el cost de la matèria primera, en aquest cas oli de gira-sol, en els costos de producció del 

biodièsel juntament amb què el preu de venda d’aquest és major al del dièsel convencional. 

Matèria 
primera 

Producció de 
biodièsel 

[l/(ha·any)] 

Àrea necessària per 
produir la demanda 
mundial de petroli 

[ha·106] 

Àrea requerida en 
percentatge de 

l’àrea de terra total 
del planeta 

[%] 

Àrea requerida 
en percentatge 

de l’àrea de 
terra cultivable 
total del planeta 

[%] 
Cotó 325 15.002 100,7 756,9 
Soja 446 10.932 73,4 551,6 
Llavor de 
Mostassa 

572 8.524 57,2 430,1 

Gira-sol 952 5.121 34,4 258,4 
Colza 1.190 4.097 27,5 206,7 
Jatropha 1.892 2.577 17,3 130 (0a) 
Oli de palma 5.950 819 5,5 41,3 
Algues  
10 g·m-2dia-1al 
30% TAG 

12.000 406 2,7 20,5 (0a) 

Algues 
50 g·m-2dia-1al 
50% TAG 

98.500 49 0,3 2,5 (0a) 

Taula 2.15: Productivitat de biodièsel de les diferents matèries primeres 
Font: Schenk et al. 2008 

Hota1: Les produccions són donades per al màxim rendiment dels cultius. 
Hota2: Els escenaris de producció de les algues estan basats en instal·lacions existents i el seu potencial. Els 
exemples van des de Seambiotic Israel actualment treballant amb una productivitat de  20 g·m-2·dia-1 amb un 

contingut de  8-40% de Triglicèrids (TAG) a HR BioPetroleum Inc Hawaii amb un potencial d’aconseguir 
50g·m-2dia-1 al 30% TAG. 

a: Si els estanys d’algues i bioreactors estan situats en terres no cultivables. La Jatropha és cultivada 
principalment en terres marginals. 
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Com es pot observar en la taula 2.15 l’opció més prometedora és la de les algues. Aquest 

procés consisteix en fer créixer un cert tipus d’algues les quals estan formades 

fonamentalment per proteïnes, glúcids i lípids. Aquest creixement es du a terme a partir 

de ceps d’algues microscòpiques d’origen natural, però adaptats i modificats en laboratori, 

amb aigua, energia solar, diòxid de carboni i nitrogen mitjançant el procés de fotosíntesi.  

D’aquesta manera hom obté un fluid d’aspecte verdós amb una elevada concentració d’algues 

i, en conseqüència, d’àcids grassos que podran ésser convertits en biodièsel ja que hi ha 

espècies en què els àcids grassos representen el 40% de la seva massa seca.  

Tot i ser una opció prometedora per la seva elevada productivitat i el seu menor impacte 

ambiental; a dia d’avui cal superar reptes com ara la reducció de costos i la millora la 

biologia de la producció d’oli. 

En quant a la seva reformació i la conseqüent obtenció d’hidrogen es tenen en compte en 

primera instància les mateixes consideracions ja esmentades per a les benzines i dièsels 

procedents de la síntesi Fischer-Tropsch, i els hidrocarburs en general, consistents bàsicament 

en l’elevada temperatura de reformació. 

No obstant, cal afegir també que en aquest cas es presenta l’inconvenient addicional 

d’utilitzar com a matèria primera, a banda del lípid renovable, el metanol (més comú) o 

l’etanol els quals ja són combustibles líquids aptes i apreciats per a reformació. 

2.4.5 Bioetanol 

El bioetanol es pot obtenir, al igual que el biodièsel, a partir de matèries primeres agrícoles 

consistents, en aquest cas, en cereals (civada, blat de moro, etc.) i matèries primeres riques 

en sucre (remolatxa, canya de sucre, etc.). D’altra banda també pot ser obtingut a partir de 

biomassa lignocel·lulòsica provinent, com s’ha vingut comentant, de residus agrícoles i 

forestals, de llenyoses de ràpid creixement, etc. 

En el primer cas hom estaria parlant d’etanol de primera generació i en el segon cas d’etanol 

de segona generació. Un cop comentades les matèries primeres tot seguit es presenten les 

etapes bàsiques per a la seva conversió a bioetanol (figura 2.12). 
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Figura 2.12: Processos bàsics per a l’obtenció del bioetanol a partir de les diferents matèries primeres 

A continuació es presenta l’eficiència del procés d’obtenció del bioetanol, sobre la qual hi ha 

força controvèrsia a l’hora de fixar el seu valor, els seus costos orientatius així com els ratis 

de producció. Tot això es dóna per al bioetanol de 1a generació (a partir de cultius agrícoles) 

i per al de 2a generació (a partir de biomassa lignocel·lulòsica via gasificació seguida de 

fermentació).    

Eficiència 
(en base al PCI i tenint en compte el procés global: 

gasificació +  fermentació) Cost 
(Sense costos de distribució 

ni taxes) 

Producció 
[kg de producte / 
tona de biomassa 

seca] EetOH / Efòssil consumida  EetOH / (Efòssil consumida + 
Ebiomassa consumida) 

16 0,35 

 
16 $/GJ (PCI) → 

0,0576$/kWh 
 

1,3 $/gal → 
 0,3434 $/l 

 

228 

Taula 2.16: Paràmetres per al bioetanol obtingut de biomassa via gasificació seguida de fermentació 
Font: Spath et al., 2003,  p127. 
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Blat de moro 
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etc... 

Midons 

Hidròlisi 

Sucres 

Remolatxa 
Canya de 
sucre 
etc... 
 

Fusta 
Residus 
agrícoles i 
forestals 
RSU 
etc.. 
 

Celulosa 

Hidròlisi 

Fermentació 
Destil·lació 

Etanol 
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Deshidratació 

Etanol 

Gasificació 
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En el cas del bioetanol de primera generació es mostren dades governamentals (United States 

Departament of Agriculture – USDA – ) i contraposades (Pimentel et al.).  

Ús energètic 
USDA 2002 

[BTU/gal ethanol, 
PCI] 

USDA 2004 
[BTU/gal ethanol, 

PCI] 

Pimentel and Patzek 
[BTU/gal ethanol, PCI] 

Producció del blat de moro 20.243 18.713 37.890 
Transport del blat de moro 2.121 2.120 4.837 

Producció d’etanol 46.662 46.733 56.441 
Energia continguda en els 

subproductes 
13.471 26.251 6.685 

Distribució de l’etanol 1.488 1.487 - 
Despesa energètica total 

invertida en l’etanol 
(descomptant l’energia 

continguda en els 
subproductes) 

57.043 45.802 92.482 

Contingut energètic de 
l’etanol 

76.330 76.330 76.330 

Balanç net d’energia de 
l’etanol 

19.287 30.528 -16.152 

fossil

etOH

E

E
 1,34 1,67 0,83 

etOH

fossiletOH

E

EE −
 0,25 0,40 -0,21 

biomassafossil

etOH

EE

E

+
 - 0,37 0,31 

Taula 2.17: Eficiència energètica en l’obtenció de bioetanol a partir de blat de moro 
Font: Math Pro Inc. 2005. 

Com es pot observar segons dades reconegudes pel Govern Nord-Americà té una eficiència 

baixa. Aquesta eficiència varia en funció de la matèria primera i, per exemple, el produït a 

partir de canya de sucre proporciona valors més alts però requereix d’un altre tipus de clima 

(vegis el cas de Brasil). 

Concepte €/l 
Costos fixos (Personal, manteniment de la planta, amortització 
equips, amortització edificis, etc.) 0,2615 

Costos variables (enzims, aigua, electricitat, gas natural, etc. ) 0,1233 
Ingressos addicionals (subproductes: grans de destil·leria –DDG– , 
solubles –DDS–, etc.) 

0,1828 

Matèria primera (Cereals) 0,3823 
Costos de transport i distribució  0,0467 
Cost total 0,6310 

Taula 2.18: Costos de producció de Bioetanol, a partir de cereals, per a una planta de E5 i de capacitat de 
200Ml/any 

Font: MITyC, IDAE − Plan de Energías Renovables en España 2005-2010 – p.252 
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Combustible $/galó 
(preu de venda amb taxes 

incloses) 

€/l 
(preu de venda amb taxes 

incloses) 
Benzina 2,44 0,6446 
Etanol (E85) 2,13 0,5627 
Taula 2.19: Mitjana nacional, per al juliol del 2009, del preu de venda del bioetanol als Estats Units d’Amèrica 

Font: U.S. Department of Energy, 2009 

Com es pot apreciar en la taula 2.18, al igual que el cas del biodièsel, la matèria primera té un 

gran pes en l’estructura de costos de producció, no obstant, el cost final del bioetanol resulta 

menor que el del biodièsel per als casos concrets plantejats en la font consultada (Plan de 

Energías Renovables 2005-2010). 

Matèria primera 
Contingut de 
sucre/midó 

[%] 

Productivitat cultiu 
[t/ha] 

Etanol 
[l/ha] 

Ordi 58 5,8 2.150 
Mandioca 35 9,0 2.900 
Remolatxa farratgera 8,2 98,5 4.923 
Blat de moro 65 6,9 2.874 
Patata 17,8 32,4 3.693 
Arrel de xicoira 16 35 3.248 
Remolatxa sucrera 16 57,4 5.600 
Canya de sucre 10 80 5.400 
Moniato 25 12 2.400 
Sorgo dolç 10 90 5.400 
Blat 62 7,2 2.854 

Taula 2.20: Productivitat de bioetanol de les diferents matèries primeres 
Font: El Bassam,1998,  p.74 

En aquesta última taula 2.20 es posen de manifest les diferències de productivitat entre les 

diferents espècies, com ara el blat de moro (2.874 l/ha) i la canya de sucre (5.400 l/h), la qual 

cosa repercutirà en l’eficiència energètica del procés d’obtenció. 

Pel que fa a la reformació i producció d’hidrogen, al tractar-se d’un alcohol, les 

temperatures d’operació són baixes, no obstant, en comparació amb el  metanol la seva 

reformació és més complicada (enllaç carboni-carboni, cinètica més pobre, mecanismes de 

reacció més complicats, temperatures majors, etc.). 

Per contra, el bioetanol gaudeix d’un ventall més ampli de matèries primeres a partir de les 

quals obtenir-lo juntament amb tecnologies d’obtenció més madures. Tanmateix esmentar les 

avantatges respecte al biometanol consistents en la no toxicitat, la major densitat 

energètica, el fàcil emmagatzemament i transport, la major seguretat i, en conseqüència, 

la viabilitat d’aprofitar la infraestructura actual.  
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2.5 Aplicacions: Piles de combustible 

Els possibles usos energètics que se li pot donar a l’hidrogen es poden resumir en, 

– Combustió catalítica 

– Aplicació en motors de combustió interna 

– Aplicació en turbines de gas/cicles combinats 

– Aplicació en piles de combustible   

2.5.1 Principi de funcionament  

Les piles de combustible són dispositius que permeten la conversió directa de l’energia 

química d’una substància en energia elèctrica i calor mitjançant un procés electroquímic.  

La seva unitat més bàsica és la cel·la de combustible la qual està formada per un ànode on 

s’injecta el combustible (p.e. hidrogen), un càtode en el què s’introdueix l’oxidant (p.e. 

oxigen), un circuit elèctric exterior on es consumeixen els electrons alliberats en el procés 

d’oxidació i un electròlit que és una substància (sòlida, líquida o gelatinosa) que permet el 

transport d’ions.  

A diferència dels dispositius electroquímics convencionals (bateries), les piles de combustible 

no consumeixen els seus components ni han de ser recarregades mentre li sigui subministrat el 

combustible i l’oxidant.  

En la següent figura 2.13 s’esquematitza una cel·la de combustible alimentada amb hidrogen i 

oxigen com a oxidant. 
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Ànode Càtode Electròlit 

Entrada 
hidrogen 

Sortida 
hidrogen a 
recircular 

Entrada 
oxigen 

Sortida 
aigua 

H2 O2 

H2O 

2H+ 

2H+ 

2H+ 

2H+ 

2e- 2e- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13: Esquema del funcionament d’una cel·la de combustible alimentada amb hidrogen i oxigen amb un 
electròlit en medi àcid. 

L’hidrogen subministrat a la cel·la es difon a través de l’ànode i, activat per un catalitzador 

com ara el platí, esdevé la següent semireacció: 

H2 → 2H+ + 2e-         eq. 2.2 

Altres factors que afavoreixen les reaccions en els elèctrodes són la temperatura o la seva 

àrea específica. 

Els electrons són conduits cap a la càrrega elèctrica exterior i els ions circulen a través de 

l’electròlit per arribar ambdós a l’elèctrode del càtode, on es du a terme la semireacció que 

manca per a completar el procés: 

0,5O2 + 2H+ + 2e- → H2O       eq. 2.3 

Es diu que l’electròlit està en medi àcid ja que els ions que transporta són protons, si pel 

contrari estigués en medi bàsic transportaria ions hidroxils (OH-) en el sentit oposat i les 

reaccions en ànode i càtode serien les següents: 

 

 

 

2e- 

+ 

2H+ 

2e- 

+ 

0,5O2 

+ 

2H+ 
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Ànode: 

H2 + 2OH- → 2H2O + 2e-        eq. 2.4 

Càtode: 

0,5O2 + H2O + 2e- → 2OH-       eq. 2.5 

L’energia que pot subministrar una cel·la dependrà de la diferència de potencial creada entre 

els dos elèctrodes, magnitud que en termes electroquímics s’anomena força electromotriu 

(E).  

En el cas de la cel·la de combustible d’hidrogen la força electromotriu és de 1,229 V si el 

producte és aigua líquida i 1,18 V si és vapor d’aigua, ambdós valors en condicions estàndard 

(T0=25ºC, P0=atm). Aquests valors s’obtenen a partir de les equacions que es presenten en el 

subapartat 2.5.2 obtingudes de forma teòrica sota el supòsit de reversibilitat o pèrdues 

nul·les en la cel·la. 

Com es pot observar la força electromotriu és força baixa motiu pel qual es fa necessària la 

unió de diverses cel·les, com la mostrada en la figura 2.13, en sèrie per tal d’augmentar-ne el 

seu valor i assolir-ne un de útil. La unió de diferents cel·les de combustible, per formar una 

única pila de combustible, s’anomena stack. 

Per tal d’unir l’ànode d’una cel·la amb el càtode de la següent i així permetre el flux 

d’electrons es fa sevir l’element anomenat placa bipolar. A més aquesta té altres importants 

funcions com les de distribuir el combustible i l’oxidant a les diferents cel·les, proporcionar 

robustesa, compacitat i estanquitat a la pila o distribuir el líquid refrigerant (en cas que n’hi 

hagi). Un esquema del que s’acaba d’exposar es mostra a la figura 2.15 i una imatge d’un 

exemple de pila de combustible a la figura 2.14.    

 

 

 

 

Figura 2.14: Imatge d’una pila de combustible 
on es pot apreciar l’apilament o “stack” de les 

diferents cel·les de combustible 
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Figura 2.15: Esquematització de la característica constructiva del “stack” que conforma la pila de combustible  

2.5.2 Equacions de govern i eficiència 

Les màquines tèrmiques motores són utilitzades per a la producció de treball mecànic (p.e. 

impulsió de vehicles) o per a la producció d’electricitat mitjançant la seva connexió a un 

element transformador d’energia mecànica en elèctrica, com ara un alternador. Per a la 

producció del desitjat treball mecànic, o elèctric, segueixen un cicle termodinàmic (p. ex. 

Cicle de Rankine, Brayton, Otto, Diesel, etc.) en el què bescanvien calor entre dos focus, un 

de calent i un altre de fred, i treball amb l’entorn (Figura 2.16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16: Esquema d’una màquina tèrmica motora i classificació 

Focus calent 
Tc 

 

Focus fred 
Tf 

 

Generació de calor des d’un 
focus a alta temperatura 

Sistema de transferència de 
calor des del focus d’alta 
temperatura al fluid motor 

Tipus: 
- Combustió interna 
- Combustió/Aportació de    
calor externa 

Mecanisme utilitzat i principi 
físic per a la producció de 
treball mecànic 

Tipus: 
- Volumètrics o de flux polsant: 
 · Alternatius (MACI) 
 · Rotatius (Wankel) 
- De flux continu: 

· Rotatius ( Turbina de 
gas i turbina de vapor) 

Fluid motor (sempre compressible, 
al menys en l’expansió) i cicle 
termodinàmic 

Tipus de fluid: 
- Condensable o no. 
Tipus de cicle: 
- Rankine, Brayton, Otto, 
Diesel, etc. 
- Formats per quatre 
processos: Compressió, Qc, 
expansió, Qf. 

Dissipació de  
calor 

- Cicle obert 
- Cicle tancat 
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Aquests cicles tenen limitat el seu rendiment de forma teòrica pel rendiment de la màquina de 

carnot (eq. 2.6), el qual és màxim. No obstant cada cicle termodinàmic té el seu propi 

rendiment teòric màxim, inferior al de Carnot. 

Tc

Tf

Q

W

c
c −==≤ 1ηη          eq. 2.6 

On η és el rendiment d’una màquina tèrmica qualsevol, ηc és el rendiment de Carnot, W és el 

treball útil obtingut, Qc la calor absorbida del focus calent, Tf és la temperatura del focus fred 

i Tc la temperatura del focus calent. 

La Qc ha estat tradicionalment d’origen químic mitjançant la combustió de combustibles 

fòssils (petroli, carbó o gas) o bé d’origen nuclear i el màxim treball teòric que hom podia 

obtenir amb ella era el resultat d’aplicar l’esmentat rendiment de Carnot. 

Tots aquests conceptes que s’aplicaven a la producció d’energia elèctrica mitjançant cicles 

tèrmics, per a la pila de combustible no són aplicables, ja que la conversió d’energia 

química a elèctrica és directa, sense la necessitat de passar per un flux de calor i un cicle 

termodinàmic i, en conseqüència, tenen un major potencial de resultar més eficients. 

 

TREBALL, FORÇA ELECTROMOTRIU I RE6DIME6T MÀXIM TEÒRIC 

El treball màxim teòric que es pot obtenir amb les piles de combustible ve donat, enlloc de 

pel rendiment de Carnot, per l’energia lliure de Gibbs.  

En un sistema químicament reactiu i obert, com és el cas de les piles de combustible, duent a 

terme un procés de flux transitori uniforme i estat estacionari amb variacions de l’energia 

cinètica i potencial negligibles, es té la següent expressió per al balanç d’energia: 

( ) ( ) ( )PThFPThFWQPTHWQ
reactius

ii
productes

ii ,,, ∑∑ −=+→∆=+ &&&&&    eq. 2.7 

Si aquest procés és reversible aleshores el treball és màxim i la calor bescanviada pel sistema 

és el producte de la seva variació d’entropia (eq. 2.8). Amb això s’arriba a l’expressió de 

l’energia lliure de Gibbs (eq. 2.9) 
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( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )PTSTPThFPThFW

PThFPThFWPTSTPTHWQ

sist
reactius

ii
productes

ii

reactius
ii

productes
iisist

reversible

,,,

,,,,

max

max

&&

&&&&&

∆−−=→

−=+∆ →∆=+

∑∑

∑∑
eq. 2.8 

( ) ( ) ( )PTSTPTHPTG ,,, ∆−∆=∆        eq. 2.9 

On, 

H∆  És la variació d’entalpia de la reacció i comptabilitza l’energia química alliberada en 
la reacció. 

G∆  És la variació en l’energia lliure de Gibbs i comptabilitza l’energia transformada en 
energia elèctrica. 

ST∆  És el producte de la temperatura per la variació d’entropia i comptabilitza l’energia 
transformada en calor a temperatura constant. 

Aleshores el rendiment màxim teòric de les piles de combustible ve donat per l’expressió, 

( )
( )PTH

PTG

,

,
max ∆

∆=η         eq. 2.10 

A la pràctica, el rendiment es calcula, enlloc de sobre la variació d’entalpia de la reacció, 

sobre el Poder Calorífic (PC) del combustible utilitzat. Aquest no és més que la variació 

d’entalpia en condicions estàndard de la reacció d’oxidació completa global que esdevé en 

la pila i que en la literatura s’anomena entalpia estàndard de combustió ( 0
cH∆ ). Per mol o 

kilogram de combustible s’expressa com, 

( ) ( ) ( ) 0
,

0
,0000

0
00 ,,, if

reactius
iif

productes
i

reactius
ii

productes
iic hhPThPThhPThPC ∆−∆=−=∆=∆= ∑∑∑∑ νννν  

Hom parla de Poder Calorífic Inferior quan aquesta variació ha estat calculada amb l’aigua 

dels productes en forma gasosa i de Poder Calorífic Superior quan aquesta està en forma 

líquida. 

A continuació es mostren les expressions per a calcular la força electromotriu ideal  de la 

pila de combustible.  

El treball elèctric derivat del pas d’electrons té la següent expressió 

EFnWelec ··=           eq. 2.11 
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On, 

n  és el nombre de mols d’electrons  
F  és la constant de Faraday i val 96.485,3383 C/mol  
E  és la força electromotriu de la cel·la 

Si el sistema és reversible, aleshores el treball elèctric serà igual a l’energia lliure de Gibbs, 

tal i com s’ha comentat anteriorment, per tant: 

( ) ( )
nF

PTG
EPTGnFEWelec

,
, max

∆−=→∆−==      eq. 2.12 

 

EXEMPLE PER AL CAS DE L’HIDROGE6 

Sumant les semireaccions de l’eq. 2.2 i 2.3 o de l’eq. 2.4 i 2.5 s’obté la reacció global 

d’oxidació en una pila de combustible d’hidrogen. 

 H2 + 0,5O2 → H2O 

La variació de l’energia lliure de Gibbs específica de la reacció, i per tant el treball màxim, 

es calcula com 

 




−−=−=∆= ∑∑
mol

J
ggggggW OHOH

reactius
ii

productes
iireac 222 2

1
max νν  

Els valors de les g de les diferents espècies hom els pot trobar tabulats en la literatura. Així 

doncs, recordant que per a cada mol de combustible introduït s’alliberen 2 mols d’electrons es 

calcula la força electromotriu màxima com, 





















∆−
=

∆−
=

-

-

reac
reac

mol e

C

tiblemol combus

mol e

tiblemol combus

J
g

nF

g
E

 396.485,3382
max  

I el rendiment, 

c
reac

h

g

0

max ∆
∆

=η  
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Per tant, substituint valors per a diferents temperatures, i a pressió estàndard, s’obtenen els 

resultats de la següent taula. 

Estat de 
l’aigua 

Temperatura 
[ºC] 

reacgW ∆=max  

[J/mol] 
maxE  

[V] 
maxη  

[%] 
Líquida 25 -237.200 1,23 83 
Líquida 80 -228.200 1,18 80 

Gas 100 -225.200 1,17 79 
Gas 200 -220.400 1,14 77 
Gas 400 -210.300 1,09 74 
Gas 600 -199.600 1,04 70 
Gas 800 -188.600 0,98 66 
Gas 1.000 -177.400 0,92 62 
Taula 2.21: Valors màxims teòrics en funció de la temperatura i a pressió estàndard  

Hota: Rendiment de la Pila de Combustible referit al P.C.S de l’hidrogen (285.840 J/mol) 
Font: Larminie et al., 2003, p. 33 

Com es pot apreciar l’eficiència tèrmica màxima d’una pila de combustible ideal treballant de 

forma reversible amb hidrogen pur i oxigen en condicions estàndard és del 83%. 

Alhora hom podria arribar a la conclusió de que les piles de combustible que operen a alta 

temperatura són pitjors que les que ho fan a baixa temperatura, no obstant, a la realitat no és 

així ja que les pèrdues per irreversibilitats són menors en les primeres a més de ser més 

útil la seva calor residual per a aplicacions de cogeneració o de cicle combinat augmentant 

d’aquesta manera l’eficiència global. 

 

EFECTE DE LA PRESSIÓ, TEMPERATURA I CO6CE6TRACIÓ 

A continuació es considera l’efecte de la pressió, la temperatura i la concentració de les 

espècies en l’energia de Gibbs i, en conseqüència, sobre la força electromotriu i el rendiment 

màxim teòric. 

Considerant una reacció química genèrica com la següent: 

mMkKjJ →+          eq. 2.13 

I donat que les cel·les de combustible són dispositius que operen generalment amb gasos es 

defineix l’activitat d’un gas ideal: 

0P

P
a i=           eq. 2.14 
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On Pi és la pressió parcial del gas i P0 és la pressió estàndard (0,1 MPa). 

Aleshores l’expressió de l’energia lliure de Gibbs és: 

( ) ( )













−∆=∆

m
M

k
K

J
j

a

aa
RTPTgPTg

·
ln,, 00       eq. 2.15 

I substituint l’equació 2.15 en l’equació 2.12 s’obté la força electromotriu reversible en funció 

de les diferents variables anomenada Equació de 6ernst. 














+=

m
M

k
K

J
j

ToPo
a

aa

nF

RT
EE

·
ln         eq. 2.16 

En base a aquesta expressió, i corroborat amb experiències empíriques, es formulen les 

següents afirmacions. 

Augmentant la concentració dels reactius, per a una temperatura i pressió donades, la seva 

pressió parcial augmentarà, i en conseqüència el logaritme esdevindrà menys negatiu i per 

tant la força electromotriu també augmentarà acostant-se més a la estàndard.  

En aquest sentit, les concentracions tendiran a ser més elevades en la part de l’elèctrode més 

propera a l’alimentació de combustible i més baixes a la sortida, influint aquest fet en la força 

electromotriu resultant de la pila. Per aquest motiu és important el factor d’utilització del 

combustible (combustible consumit respecte al combustible injectat) ja que a menor factor 

d’utilització major força electromotriu (no s’utilitza tot el combustible i per tant la 

concentració es manté elevada) però per contra menor eficiència tèrmica donat que caldrà 

multiplicar-la pel factor d’utilització (eq. 2.17). També la utilització d’elements no purs 

sinó diluïts, com ara aire en comptes d’oxígen, fa disminuir la força electromotriu.  

0

0

0

0

0

00

·
·

·
··

·

·

E

E

F

F

nFE

nFE

F

F

g

g

F

F

hF

gF

injectats

sreaccionat

injectats

sreaccionat

cinjectats

sreaccionat

cinjectats

sreaccionat ηη

η

η ==
∆
∆=

∆
∆

=   eq. 2.17 

En el cas d’una pila d’hidrogen, i respecte al seu P.C.S, 83,00 =η  i 23,10 =E . 

De la mateixa manera augmentant la pressió de treball de la pila s’aconsegueix un 

increment de la força electromotriu. 

Si per contra hom augmenta la temperatura, el valor negatiu del sumand del logaritme 

augmentarà i per tant la força electromotriu disminuirà, fet que ja s’havia posat de manifest 

en la taula 2.21. 
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El voltatge comença a caure de forma 
ràpida per a corrents elevades 

El voltatge cau més lentament i la corba 
té aspecte lineal 

Brusca caiguda inicial de voltatge 

El voltatge en circuit obert és inferior al teòric 

Voltatge teòric de 1,2 V 
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o
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Densitat de corrent [mA cm-2] 

IRREVERSIBILITATS 

Tot el descrit fins ara, ha estat considerant que la pila tingués un comportament ideal i, per 

tant, reversible, no obstant en aquesta s’hi produeixen les següents irreversibilitats que es 

tradueixen en una caiguda en la seva força electromotriu. 

– Pèrdues per activació de la reacció: a causa de l’energia inicial que requereixen les 

reaccions una part del voltatge generat es perd en l’activació de la reacció.  

En aquest sentit l’hidrogen és el combustible que presenta una energia d’activació 

menor i una cinètica més ràpida.  

– Pèrdues de combustible i corrents internes: part del combustible injectat i dels 

electrons generats es perden a causa del seu pas a través de l’electròlit.  

– Pèrdues per efecte Joule: pèrdues degudes a la resistència dels elèctrodes i dels 

diferents elements de connexió en la pila. 

– Pèrdues per concentració: són les resultants del canvi de concentració dels reactius en 

la superfície dels elèctrodes, que com s’ha mostrat anteriorment, influeix en el voltatge 

a través de l’equació de Nernst.  

Totes aquestes pèrdues es posen de manifest en la figura 2.17 per a una pila de baixa 

temperatura, i figura 2.18 per a una d’alta temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17: Voltatge real d’una pila de combustible de baixa temperatura 
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Caiguda de voltatge inicial molt petita. El 
voltatge en circuit obert té un valor proper al 
teòric 

Densitat de corrent [mA cm-2] 
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per a corrents elevades 

 
V

o
lta

tg
e

 [
V

] 
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té aspecte lineal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18: Voltatge real per a una pila de combustible d’alta temperatura 

D’aquestes dues figures es destaca el següent: 

– En les piles de combustible s’utilitza densitat de corrent enlloc de corrent per tal 

d’establir comparatives entre piles de diferents mides. 

– Les piles de combustible d’alta temperatura pateixen una caiguda de potencial menor 

que les de baixa temperatura, essent el voltatge de treball més elevat i, per tant, 

proporcionen eficiències majors. 

– En circuit obert el potencial és menor que el teòric obtingut a partir de l’energia lliure 

de Gibbs. 

– Hi ha una caiguda de potencial inicial abrupte deguda a les pèrdues d’activació 

seguida d’una altre d’aspecte lineal deguda a les pèrdues per efecte Joule per a 

finalment, a elevades densitats de corrent, tornar a caure de forma pronunciada a causa 

de les pèrdues per concentració. 

2.5.3 Tipus de piles de combustible i aplicacions  

En aquest subapartat es sintetitzen els diferents tipus de piles de combustible més comuns a 

dia d’avui, presentant les seves característiques així com els seus avantatges, inconvenients i 

aplicacions. Les seves denominacions segueixen sigles en anglès i s’especifiquen a 

continuació: 
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– PAFC: Phosphoric acid fuel cell 

– PEMFC: Proton exchange membrane fuel cell  

– SOFC: Solid oxide fuel cell 

– MCFC: Molten carbonate fuel cell 

– AFC: Alkaline fuel cell 

– DMFC: Direct methanol fuel cell 

En primera instància es presenta una classificació a la taula 2.22 en funció dels seus rangs de 

potència i d’aplicació juntament amb una breu comparativa respecte als sistemes 

convencionals per a seguidament poder-ho relacionar, juntament amb el que s’ha vingut 

comentant, amb els seus paràmetres (temperatura, combustibles acceptats, eficiència, etc.). 

Taula 2.22: Rangs de potència i aplicacions de les diferents tipologies de piles de combustible 
Font: Larminie et al., 2003, p. 23 
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Taula 2.23: Tipus, característiques i aplicacions de les piles de combustible 
Font1: EG&G SERVICES, PARSONS Inc, 2004 

Font2: Asociación Española de Pilas de Combustible 

Pila de 
combustible 

Ta de 
func. 
[ºC] 

Electròlit 
Reacció 
anòdica 

Reacció 
catòdica 

Combustible 
Substàncies que 
enverinen la pila 

Eficiència 
(Respecte 

PCS) 
[%] 

Temps 
d’encesa 

[h] 

Densitat de 
corrent 

[mW/cm2] 
Productes 

PEMFC 
60 – 
100 

Membranes 
polimèriques 
d’intercanvi 

iònic 
hidratades 

H2 → 2H+ + 
2e- 

0,5O2 + 2H+ + 
2e- → H2O 

H2 
(10 ppm CO) 

 
 Diluents: CO2,CH4 

CO (>10ppm), H2S 
(200ppm), NH3 

40-50 < 0,1 420 Electricitat 

SOFC 
700 – 
1000 

ZrO2 

estabilitzat 
amb Itri 
(Ytrium 

Stabilitzed 
Zirconium) 

H2 + O2- → 
H2O + 2e- 

 
CO + O2- 

→CO2 + 2e- 

 

CH4 + 4O2- 
→ 2H2O + 
CO2 + 8e- 

0,5O2 + 2e- → 
O2- 

H2, CH4, CO i altres 
hidrocarburs 

 

H2S (>1ppm), 
halògens (>1ppm) 

45-55 elevat 120 
Calor i 

electricitat 

PAFC 205 
Àcid Fosfòric 
immobilitzat 

sobre SiC 

H2 → 2H+ + 
2e- 

0,5O2 + 2H+ + 
2e- → H2O 

H2 

Diluents: CO2,CH4 
CO (> 0,5%) 

H2S (>50ppm), 
37-42 1 - 4  205 (8atm) 

Electricitat 
i calor 

MCFC 
600 – 
1000 

Li2CO3 / 
K2CO3 

H2 + CO3
2- → 

H2O + CO2 + 
2e- 

 
CO + CO3

2- 
→ 2CO2 + 2e- 

0,5O2 + CO2 + 
2e- → CO3

2-
 

H2, CH4, CO i altres 
hidrocarburs 

(consumeix CO2 en 
el càtode) 

H2S (0,1–0,5ppm), 
halògens (0,1–

1,0ppm) 
50-60 5 – 10 > 150 

Calor i 
electricitat 

AFC 
65 – 
220 

KOH 
H2 + 2OH- → 

2H2O + 2e- 
0,5O2 + H2O + 

2e- → 2OH- 
H2 CO2, CO, CH4, H2S > 50 < 0,1 620 Electricitat 

DMFC 
20 – 
90 

Membranes 
polimèriques 
d’intercanvi 

iònic 
hidratades 

CH3OH + 
H2O → 6H+

 + 
6e-

 + CO2 

O2 + 6H+
 + 6e- 

→ 3H2O 
CH3OH CO, H2S 15 – 30  < 0,1 ~200 Electricitat 
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Taula 2.24: Taula resum de les avantatges i inconvenients de les diferents piles 

 

Pila de 
combustible 

Avantatges Inconvenients 

PEMFC 

- Ràpid inici de la reacció. 
- Baixa temperatura. 

- L’electròlit sòlid redueix la corrosió. 
- Bona relació potència/pes 

- No produeix calor. 
- És necessari eliminar el CO. 

- Els catalitzadors són molt costosos. 
- És molt sensible a impureses. 

SOFC 

- Accepta CO i hidrocarburs com a combustible (degut a les altes 
temperatures de funcionament). 

- Catalitzadors més econòmics també degut a les altes temperatures de 
funcionament. 

- Bon funcionament i elevada eficiència. 
- L’electròlit sòlid redueix la corrosió.  

- Permeten la reformació interna per a produir hidrogen. 

- Elevada temperatura d’operació que redueix el temps de vida útil. 
- El segellat entre piles és complicat. 

PAFC 

- Té major tolerància al CO en comparació amb  la resta de piles de baixa 
temperatura. 

- Poden ser usades per a aplicacions de cogeneració. 
- Tecnologia madura 

- Els catalitzadors són molt costosos. 
- Materials de fabricació cars per a que suportin la corrosió de l’àcid fosfòric. 

- Baixa eficiència 

MCFC 

- Accepta CO i hidrocarburs com a combustible (degut a les altes 
temperatures de funcionament). 

- Catalitzadors més econòmics també degut a les altes temperatures de 
funcionament. 

- Permeten la reformació interna per a produir hidrogen. 

- Necessita recircular CO2 
- Elevada temperatura d’operació que redueix la vida útil. 

- L’electròlit líquid és corrosiu 

AFC 
- Elevada vida útil. 

- Millors prestacions de corrent degut a la seva ràpida reacció catòdica. 
- Tecnologia madura 

- Necessita hidrogen pur. 
- Molt sensible a impureses. 

- L’electròlit és líquid. 
- El CO2 ha de ser eliminat de l’aire. 

DMFC - Fàcil emmagatzemament del combustible 

- Requereix catalitzadors de platí en major proporció 
- Baixa potència i prestacions 

- Baixa eficiència 
- Baixa durabilitat 
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Les piles de baixa temperatura (PEMFC, AFC i PAFC) requereixen de metalls nobles per 

a catalitzar les reaccions en els elèctrodes i només accepten com a combustible hidrogen pur 

ja que espècies com el CO enverinen el catalitzador. 

Amb les d’alta temperatura (operació a més de 300ºC: MCFC, SOFC) els requisits per als 

catalitzadors són menors, podent utilitzar metalls no nobles com ara el níquel, i accepten 

altres espècies combustibles a banda de l’hidrogen com ara el CO o el CH4.  

En aquest sentit les piles de combustible com ara les SOFC permeten el reformat intern de 

combustibles com el CH4 duent-lo a terme o bé directament en l’ànode o bé situant un 

catalitzador de reformació en una zona pròxima a l’ànode. 

Tanmateix, cal notar que les piles de combustible no estan absentes d’emissions de CO2 

quan utilitzen combustibles diferents a l’hidrogen. 

Les piles de metanol directe, variant de les PEMFC, presenten una sèrie de desavantatges 

com ara la major quantitat de catalitzador requerida per unitat de superfície, així com les 

baixes potències i prestacions que proporcionen juntament amb les pobres eficiències. Per 

aquest motiu la seva aplicació està restringida a aparells electrònics portàtils permetent una 

major autonomia en els mateixos. 

Per últim, les piles d’etanol directe són molt difícils de desenvolupar a causa dels 

problemes ja detectats per al cas de les de metanol però afegint l’elevada dificultat que suposa 

l’oxidació directa de la molècula d’etanol. 
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2.6 Eficiència en les aplicacions energètiques de l’hidrogen 

Un cop presentats els mètodes d’obtenció d’hidrogen i la seva aplicació en les cel·les de 

combustible hom es pregunta si és eficient, des del punt de vista energètic, invertir les 

diferents matèries primeres, que actualment ja s’utilitzen per a produir electricitat o energia 

mecànica, en produir hidrogen com a precursor de l’electricitat i que al seu torn ho pugui ser 

de l’energia mecànica. 

Per a tal fi s’ha partit d’una font primària d’energia per a plantejar diferents vies per a obtenir 

electricitat i, en el cas d’aplicacions per al transport, per a dispositius electrònics o per a 

generació distribuïda, també per a l’emmagatzemament de la mateixa, tot plantejant un 

rendiment teòric associat i basat en el producte dels rendiments dels processos intermedis. 

Amb això, sense ésser una anàlisi exhaustiva, es pretén plantejar diferents alternatives per tal 

d’arribar a establir una primera aproximació a l’òptima utilització de les fonts primàries. 
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PROCESSOS DESTI6ATS A APLICACIO6S MÒBILS (es requereix emmagatzemament i distribució) 

Font 
primària 

Extracció i  
refinament  

Procés de conversió a 
electricitat o hidrogen 

Distribució i 
emmagatzemament 

Conversió a energia 
mecànica 

Eficiència global i Valoracions 

Sol 
 

No aplica 

Plaques 
fotovoltaiques 

η = 0,12i 
Xarxa 
elèctrica + 
Bateria  

η = 
0,12·0,9ii·0,8iii 
→ η = 0,09 

Motor 
elèctric 

η = 0,09·0,9iv 
→ η = 0,08 

En aquest cas es pot eludir la xarxa de distribució, 
ja que és viable una instal·lació autònoma, 
augmentant d’aquesta manera sensiblement 
l’eficiència. Igualment és un sistema de molt baixa 
eficiència global (7% - 9%) i d’alt cost. 

Central 
Termosolar 

η = 0,15v 
Xarxa 
elèctrica + 
Bateria 

η = 0,15·0,9·0,8 
→ η = 0,11 

Motor 
elèctric 

η = 0,11·0,9 
→ η = 0,1 

En aquest cas també es té una eficiència global 
baixa (al voltant del 10%) a causa del baix 
rendiment del cicle de potència (Rankine) i de les 
pèrdues òptiques en els concentradors.  

Cicles 
termoquímics 

η = 0,45vi 

Distribució i 
emmagatzema
-ment en 
forma líquida 

η = 0,45·0,7vii 
·0,95viii→  
η = 0,3 

Pila 
d’hidrogen 
+ motor 
elèctric 

η=0,3·0,5ix 
·0,9→  
η = 0,13 

Tot i que l’eficiència en l’obtenció és acceptable, el 
seu valor va disminuint a causa de les pèrdues en la 
distribució i emmagatzemament de l’hidrogen així 
com en la conversió en electricitat en la pila de 
combustible. Si la tecnologia avança 
convenientment és una opció en competència 
directa amb les centrals termosolars. 

Plaques 
fotovoltaiques + 
electròlisi 

η = 0,12·0,7x 
→ η = 0,08 

Distribució i 
emmagatzema
-ment en 
forma líquida 

η = 
0,08·0,7·0,95→  
η = 0,06 

Pila 
d’hidrogen 
+ motor 
elèctric 

η=0,06·0,5·0,9  
→ η = 0,03 

És un mètode de molt baixa eficiència global. És 
interessant pel seu caràcter renovable i per les 
avantatges que poden proporcionar les piles de 
combustible respecte a les bateries convencionals 
en aspectes com ara la densitat d’energia o el ràpid 
repostatge. 

                                                 
i Eficiència de la conversió energia solar/electricitat d’un panell fotovoltaic de silici cristal·lí [Viessman S.L]. 
ii Eficiència on es comptabilitzen les pèrdues de la xarxa elèctrica de distribució [IEA, Prospects for Hydrogen and Fuel Cells, 2005,  p.121]. 
iii Eficiència del conjunt bateria convencional + carregador [IEA, Prospects for Hydrogen and Fuel Cells, 2005,  p.121]. 
iv Eficiència del motor elèctric[IEA, Prospects for Hydrogen and Fuel Cells, 2005,  p.121]. 
v Eficiència de la conversió energia solar/electricitat passant per un rendiment de captació i transferència de calor seguit d’un cicle termodinàmic (Rankine) [Sabugal, S., 
2009]. 
vi Indicat en l’Apartat 2.3. 
vii Pèrdua d’eficiència per la liqüefacció de l’hidrogen indicada en l’Apartat2.2. S’escull aquest mètode donat que és el que majors quantitats d’hidrogen permet transportar. 
viii Pèrdua d’eficiència en el transport i distribució de l’hidrogen als punts de consum [IEA, Prospects for Hydrogen and Fuel Cells, 2005,  p.121]. 
ix Valor promig de l’eficiència d’una pila de combustible obtingut a partir de les dades presentades en el l’Apartat 2.5. 
x Eficiència del procés d’electròlisi el valor de la qual s’ha indicat en l’Apartat 2.3.  
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Font 
primària 

Extracció i 
refinament  

Procés de conversió a 
electricitat o hidrogen 

Distribució i 
emmagatzemament 

Conversió a energia 
mecànica 

Eficiència global i Valoracions 

Sol No aplica 

Fotoelectròlisi η = 0,16xi 

Distribució i 
emmagatzema
-ment en 
forma líquida 

η = 
0,16·0,7·0,95 → 
η = 0,11 

Pila 
d’hidrogen 
+ motor 
elèctric 

η=0,11·0,5·0,9 
→ η = 0,05 

Aquest mètode combina la tecnologia de panells 
fotovoltaics + electròlisi en un únic dispositiu motiu 
pel qual s’obté un lleuger augment en l’eficiència 
global. 

Algues η = 0,1xii 

Distribució i 
emmagatzema
-ment en 
forma líquida 

η = 0,1·0,7·0,95 
→η = 0,07 

Pila 
d’hidrogen 
+ motor 
elèctric 

η=0,07·0,5·0,9 
→ η = 0,03 

És un mètode de molt baixa eficiència l’interès del 
qual rau en la seva naturalesa renovable i en certs 
beneficis ambientals que pot aportar. 

6uclear η = 0,85xiii 

Central nuclear 
η = 
0,85·0,35xiv 
→ η = 0,3 

Xarxa de 
elèctrica + 
Bateria 

η = 0,3·0,9·0,8 
→ η = 0,21 
 

Motor 
elèctric 

η = 0,21·0,9 
→ η = 0,19 

L’eficiència és mitja-baixa i la font primària 
provoca un fort impacte ambiental. 

Cicles 
termoquímics 

η = 
0,85·0,45xv 
→ η = 0,38 

Distribució i 
emmagatzema
-ment en 
forma líquida 

η = 
0,38·0,7·0,95 →  
η = 0,25 
 

Pila 
d’hidrogen 
+ motor 
elèctric 

η=0,25·0,5·0,9 
→ η = 0,11 

L’eficiència és més baixa que en el cas de la central 
nuclear a causa de les pèrdues en la distribució i 
emmagatzemament de l’hidrogen així com en la 
pila de combustible, essent més atractius els cicles 
termoquímics a partir d’energia solar. 

Vent η = 1 

Aerogenerador η = 0,3xvi 
Xarxa de 
elèctrica + 
Bateria 

η = 0,3·0,9·0,8 
→ η = 0,22 
 

Motor 
elèctric 

η = 0,22·0,9 
→ η = 0,19 

L’eficiència és mitja-baixa i la font primària és 
renovable. 

Aerogenerador  
+ Electròlisi  

η = 0,3·0,7 
→ η = 0,21 

Distribució i 
emmagatzema
-ment en 
forma líquida 

η = 
0,21·0,7·0,95 →  
η = 0,14 
 

Pila 
d’hidrogen 
+ motor 
elèctric 

η=0,14·0,5·0,9 
→ η = 0,06 

L’eficiència és baixa però més alta que la solució 
amb plaques fotovoltaiques.   

                                                 
xi Valor indicat en el l’Apartat 2.3. 
xiiValor d’eficiència hidrogen/energia solar  indicat en el Apartat 2.3. 
xiii Eficiència en la què es té en compte la despesa energètica de l’obtenció i processat de l’urani. S’ha considerat el mateix valor que per al cas de l’obtenció de la nafta 
[Brinkman et al, 2005,  p.23]. 
xiv Rendiment d’una central nuclear basat en el rendiment d’un cicle de Rankine [Foro Nuclear, 2003]. 
xv El mateix valor que per al cas solar essent ara la font de calor d’origen nuclear. 
xvi En aquest cas s’utilitza el paràmetre anomenat Factor de Capacitat que s’expressa com el quocient entre l’energia produïda i l’energia màxima teòrica que podria produir a 
partir de la potència instal·lada i un funcionament continu [Grauers, A., 1996]. 
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Font 
primària 

Extracció i 
refinament 

Procés de conversió a 
electricitat o hidrogen 

Distribució i 
emmagatzemament 

Conversió a energia 
mecànica 

Eficiència global i Valoracions 

Gas 
6atural 
o Biogàs 

ηGN = 0,8xvii 
 
ηBIO= 
0,35xviii 

Central de 
cicle 
combinat 

ηGN = 0,8·0,5xix 
→ ηGN = 0,4 
 
ηBIO = 0,35·0,3xx 
= →ηBIO =0,11 

Xarxa de 
distribució + 
Bateria 

ηGN = 
0,4·0,9·0,8 → 
ηGN = 0,29 
 
ηBIO = 

0,11·0,9·0,8 → 
ηBIO =  0,08 

Motor 
elèctric 

ηGN = 0,29·0,9 
→ ηG6 = 0,26 
 
ηBIO= 0,08·0,9 
→ ηBIO = 0,07 

La central de cicle combinat és la tipologia de 
central tèrmica per a la generació elèctrica més 
eficient a dia d’avui, motiu pel qual hom obté una 
eficiència final força elevada en comparació amb 
els anteriors processos. 
En canvi el rendiment global del biogàs és molt 
baix a causa de les baixes taxes de producció en la 
seva obtenció i perquè usualment no s’empra en 
cicles combinats, sinó més aviat en turbines de gas 
realitzant únicament un cicle de Brayton. 

- - 
Emmagatzema
ment 

ηGN = 0,8·0,96xxi 
→ ηGN = 0,77 
ηBIO = 0,35·0,96 
→ ηBIO = 0,34 

M.A.C.I 

ηGN = 
0,77·0,18xxii = 
→ ηG6 = 0,14 
ηBIO = 
0,34·0,18 
→ ηBIO = 0,06 

Com es pot apreciar els rendiments dels motors de 
combustió són molt baixos la qual cosa provoca que 
el rendiment global de l’opció elèctrica anterior 
sigui significativament superior per al cas del gas 
natural i lleugerament per al cas del biogàs. 

Reformació 

ηGN = 0,8·0,8xxiii 
→ ηGN = 0,64 
ηBIO = 0,35·0,8  
→ηBIO =0,28 

Distribució i 
emmagatzema
-ment en 
forma líquida 

ηGN = 
0,64·0,7·0,95  
→ ηGN = 0,43 
ηBIO = 
0,28·0,7·0,95 
→ηBIO =0,19 

Pila 
d’hidrogen 
+ motor 
elèctric 

ηGN = 
0,43·0,5·0,9 
→ ηG6 = 0,19 
ηBIO = 
0,19·0,5·0,9 
→ηBIO =0,08 

Presenta una menor eficiència respecte la via 
elèctrica sobretot per al cas del gas natural obtenint 
per al biogàs una eficiència similar. No obstant pot 
ser una opció interessant des del punt de vista de 
densitat d’energia o de rapidesa del repostatge. 

                                                 
xvii Eficiència de l’obtenció, processat i liqüefacció per al posterior transport del Gas Natural [Brinkman et al, 2005,  p.23]. 
xviii Rendiment energètic de la conversió de la biomassa en biogàs [I.E.A BIOENERGY., 2007]. 
xix Eficiència d’una central de cicle combinat alimentada amb gas natural. [Brinkman et al, 2005,  p.23]. 
xx Eficiència energètica d’una turbina de gas. El rang d’eficiències de les turbines es presentarà en el Capítol 6. 
xxi Eficiència tenint en compte la pèrdua energètica de la seva compressió per a ser emmagatzemat en cilindres i utilitzat en aplicacions mòbils [Brinkman et al, 2005,  p.23]. 
xxii Eficiència del motor de combustió alimentat amb  Gas Natural. En general es pot considerar una eficiència similar als de benzina [EG&G SERVICES, PARSONS Inc, 
2004, p. 8-9]. 
xxiii Eficiència de la reformació del gas natural el valor de la qual ha estat presentat a l’Apartat 2.3. 
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Font 
primària 

Extracció i 
refinament 

Procés de conversió a 
electricitat o hidrogen 

Distribució i 
emmagatzemament 

Conversió a energia 
mecànica 

Eficiència global i Valoracions 

Carbó o 
biomassa 

ηCr = 0,85xxiv 
ηBIO = 1xxv 

Incineració / 
Central tèrmica 

ηCr = 
0,85·0,37xxvi 
→ ηCr = 0,32 
 
ηBIO = 1·0,37 
→ηBIO =0,37 

Xarxa de 
distribució + 
Bateria 

ηCr = 
0,32·0,9·0,8 
→ ηCr = 0,23 
 
ηBIO = 
0,37·0,9·0,8 
→ηBIO =0,27 

Motor 
elèctric 

ηCr = 0,23·0,9 
→ ηCr = 0,2 
 
ηBIO = 
0,27·0,9 
→ηBIO =0,24 

Tot i que l’eficiència global de la biomassa és major 
a causa de que no es tenen pèrdues energètiques en 
la seva obtenció i refinament, cal considerar una 
possible davallada en l’eficiència de la central 
tèrmica en funció de la qualitat de la biomassa 
utilitzada, podent-se produir l’esmentada davallada 
per al cas de biomassa residual.  

Gasificació / 
craking / 
piròlisixxvii + 
Cicle combinat 

ηCr = 
0,85·0,6xxviii 
·0,5 
→ ηCr = 0,26 
 
ηBIO = 
1·0,6·0,5 
→ηBIO =0,3 

Xarxa de 
distribució + 
Bateria 

ηCr = 
0,26·0,9·0,8 
→ ηCr = 0,18 
 
ηBIO = 
0,3·0,9·0,8 
→ηBIO = 0,22 

Motor 
elèctric 

ηCr = 0,18·0,9 
→ ηCr = 0,17 
 
ηBIO = 
0,22·0,9 
→ηBIO = 0,19 

Tot i els menors valors d’eficiència global  és una 
opció en clara competència amb la incineració 
donat que permet un millor tractament i neteja 
dels gasos producte del procés i depenent del cas 
en concret, en funció de les tecnologies de 
gasificació i incineració utilitzades així com de la 
matèria primera, pot proporcionar una major 
eficiència elèctrica. 

Gasificació / 
craking / piròlisi 
+ reformació 

ηCr = 
0,85·0,6·0,8 
→ ηCr = 0,41 
 
ηBIO 
=1·0,6·0,8 
→ηBIO=0 ,48 

Distribució i 
emmagatzema
-ment en 
forma líquida 

ηCr = 
0,41·0,7·0,95 
→ ηCr = 0,27 
 
ηBIO = 
0,48·0,7·0,95 
→ηBIO = 0,32 

Pila 
d’hidrogen 
+ motor 
elèctric 

ηCr = 
0,27·0,5·0,9 
→ ηCr = 0,12 
 
ηBIO = 
0,32·0,5·0,9 
→ηBIO = 0,14 

Presenta una menor eficiència respecte la via 
elèctrica. No obstant, com s’ha vingut comentant 
pot ser una opció interessant des del punt de vista 
de densitat d’energia o de rapidesa del repostatge. 

                                                 
xxiv Eficiència en la què es té en compte la despesa energètica de l’obtenció i processat del carbó. S’ha considerat el mateix valor que per al cas de l’obtenció de la nafta 
[Brinkman et al, 2005,  p.23]. 
xxv La biomassa per aquest cas en concret no requereix de complexos tractaments previs donat que es processarà per mètodes termoquímics podent ser, aleshores, aquesta 
d’origen molt divers o residual. Per aquest motiu no es comptabilitza cap penalització en la seva obtenció i refinament. 
xxvi Rendiment d’una central en la què s’incinera carbó o biomassa per a generació elèctrica mitjançant tècniques eficients coma ara les de llit fluiditzat. [Brinkman et al, 2005,  
p.23]. 
xxvii Processos l’objectiu dels quals és l’obtenció d’un gas de síntesi, no obstant, el més comú per a tal finalitat és la gasificació. 
xxviii Rendiment tèrmic del procés de gasificació presentat en e l’apartat 2.3. 
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Font 
primària 

Extracció i 
refinament 

Procés de conversió a 
electricitat o hidrogen 

Distribució i 
emmagatzemament 

Conversió a energia 
mecànica 

Eficiència global i Valoracions 

Biomassa 
ηBIO = 1 

piròlisi + 
reformació bio-
olis 

ηBIO = 0,7xxix· 
0,61xxx 
→ηBIO = 0,43 

Distribució i 
emmagatzema
-ment en 
forma líquida 

ηBIO = 
0,43·0,7·0,95 
→ ηBIO = 0,28 

Pila 
d’hidrogen 
+ motor 
elèctric 

ηBIO = 
0,28·0,5·0,9 
→ηBIO = 0,13 

S’obté una eficiència semblant a l’obtinguda en el 
cas anterior amb la diferència que la reformació 
dels bio-olis és més complicada que la del gas de 
síntesi. 

Gasolina  

ηFossil = 
0,8xxxi 
 
ηBIO = 0,4xxxii 

Reformació in 

situ 

ηFossil = 0,8·0,8  
→ ηFossil= 0,64 
 
ηBIO = 0,4·0,8 
→ηBIO = 0,32 

- - 

Pila 
d’hidrogen 
+ motor 
elèctric 

ηFossil = 
0,64·0,5·0,9 
→ ηFossil =0,29 
 
ηBIO = 
0,32·0,5·0,9 
→ηBIO = 0,14 

Pel que fa al combustible fòssil, al eludir el cost 
energètic de la distribució i emmagatzemament 
d’hidrogen, aquesta via entra en clara competència 
amb les vies elèctriques més eficients com ara la 
de cicle combinat de gas natural + bateries.  
 
Per al cas de la gasolina obtinguda a partir de 
biomassa l’eficiència segueix sent més baixa que la 
de les vies elèctriques com ara la d’incineració. 
Així doncs hom apel·la, com s’ha anat comentant 
però en aquest cas amb un major pes ja que es tracta 
d’un combustible líquid àmpliament estès i 
implantat en la societat moderna, a la major 
densitat d’energia i fàcil repostatge d’aquesta. 

- - - - M.A.C.I 

ηFossil=0,8·0,18  
→ ηFossil=0 ,14 
 
ηBIO =0,4·0,18 
→ηBIO = 0,07 

En el cas que s’utilitzés dièsel enlloc de benzina el 
rendiment del motor d’explosió seria més elevat, no 
obstant, la distància a salvar respecte la via 
d’hidrogen és gran.  
 
Per tant, tant l’hidrogen com les bateries 
convencionals, des del punt de vista d’eficiència 
energètica, són una clara alternativa al motor de 
combustió tradicional. 

                                                 
xxix Eficiència del procés d’obtenció de bio-olis a partir de la biomassa el valor de la qual ha estat presentat en el l’Apartat 2.4. 
xxx Eficiència del procés de reformació dels bio-olis el valor de la qual ha estat presentat en el l’Apartat 2.4. 
xxxi Eficiència en la què es té en compte la despesa energètica de l’obtenció i refinament del petroli per a transformar-lo en gasolina comercial. [Brinkman et al, 2005,  p.23]. 
xxxii Eficiència en l’obtenció de les benzines i dièsels procedents de Fischer-Tropsch  presentada en el l’Apartat 2.4. 



Recuperació energètica dels fums residuals en la producció d’hidrogen       pàg. 67 

 

 
Font 

primària 
Extracció i 
refinament 

Procés de conversió a 
electricitat o hidrogen 

Distribució i 
emmagatzemament 

Conversió a energia 
mecànica 

Eficiència global i Valoracions 

Bioetanol 
o Bio-
metanol 
 

ηet = 
0,35xxxiii 
 
ηmet = 
0,47xxxiv 

Reformació in 

situ 

ηet = 0,35·0,8 
→ ηet = 0,28 
 
ηmet = 0,47·0,8 
→ ηmet = 0,38 

- - 

Pila 
d’hidrogen 
+ motor 
elèctric 

ηet = 
0,28·0,5·0,9 
→ ηet = 0,13 
 
ηmet = 
0,38·0,5·0,9 
→ ηmet = 0,17 

Es fan les mateixes consideracions que per al cas de 
gasolina amb la diferència que la reformació dels 
alcohols, tot i haver-se utilitzat un mateix valor 
d’eficiència, és més senzilla i amb una temperatura 
d’operació menor juntament amb la major 
eficiència en la seva obtenció de forma renovable. 
Per tant és una opció preferible respecte al cas 
anterior. 

- - - - M.A.C.I 

ηet = 0,35·0,18 
→ ηet = 0,06 
 
ηmet=0,47·0,18 
→ ηmet = 0,09 

Idem que per al cas de la gasolina. 

 
Si hom es planteja la possibilitat de combustionar l’hidrogen produït en un M.A.C.I enlloc d’introduir-lo en una pila de combustible, es tindrà una 

davallada en l’eficiència de les aplicacions amb hidrogen mostrades a les taules, però pel contrari un guany en vida útil donat que aquest paràmetre és un punt 

feble, a dia d’avui, en les piles de combustibles. Aquesta pèrdua d’eficiència es quantifica a continuació: 

Pila d’hidrogen + motor elèctric → η = 0,5·0,9 = 0,45 

En promig els automòbils que utilitzen H2 com a combustible són un 22 % més eficients que els moguts per gasolinaxxxv: η = 0,18·1,2 = 0,22. Per tant, la 

pèrdua d’eficiència del M.A.C.I amb hidrogen respecte a la pila de combustible és la següent: 

%51100·
45,0

04522,0
=

−
=pèrdua  

                                                 
xxxiii Eficiència en l’obtenció del bioetanol de segona generació presentada en l’Apartat 2.4. 
xxxiv Eficiència en l’obtenció del biometanol presentada en l’Apartat 2.4. 
xxxv Veziroglu et al., 1992. 
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2.7 Mètodes de purificació d’hidrogen 

Com s’ha vist en l’Apartat 2.5 hi ha certs tipus de piles de combustible, sobretot les que són 

d’utilitat en aplicacions mòbils, que requereixen d’un grau de puresa de l’hidrogen molt elevat 

de manera que la presència de compostos com el CO ha d’estar per sota de l’ordre de la 

desena de ppm. 

Els mètodes de purificació d’hidrogen es poden classificar de la següent manera: 

− Mètodes químics: Purificació catalítica com ara,  

� Metanació per a eliminar petites quantitats de CO  

CO + 3H2 → CH4 + H2O 

� Oxidació selectiva de CO: mitjançant catalitzadors específics s’aconsegueix 

oxidar el CO sense que ho faci també l’hidrogen. Permet reduir la presència de 

CO fins al límit que requereixen les piles de combustible més exigents. 

CO + 0,5·O2 → CO2  

� Reacció de desplaçament de gas d’aigua (WGS): a diferència dels anteriors, 

no permet eliminar tot el CO en la mesura que ho requereixen certes piles de 

combustible. 

CO + H2O ↔ CO2 + H2 

− Físiques:  

� Separació amb hidrurs metàl·lics: l’hidrur metàl·lic absorbeix en la seva 

estructura metàl·lica l’hidrogen de la corrent gasosa sense fer-ho amb la resta 

de gasos i, en conseqüència, deixant-los passar. Quan l’hidrur metàl·lic està 

saturat d’hidrogen s’atura la corrent gasosa i s’escalfa l’hidrur per a que 

descarregui l’hidrogen emmagatzemat que serà d’elevada puresa (99%). 

S’empra en aplicacions des de petites a mitjanes. 

� Mètode Pressure Swing Adsorption (PSA): Així com en l’anterior mètode es 

realitzaven cicles de refredat i escalfat per a absorbir l’hidrogen d’una corrent 

gasosa i alliberar-lo, en aquest cas es treballa a temperatura ambient i s’utilitza 

la pressió. Tanmateix en aquest cas s’adsorbeixen les impureses, i no 
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l’hidrogen, fent passar la corrent gasosa a elevada pressió sobre un llit de 

material adsorbent, de manera que en surt l’hidrogen sense ser adsorbit. Aquest 

mètode també proporciona hidrogen d’elevada puresa (99,999 %) i s’utilitza en 

aplicacions grans. 

� Separació criogènica (liquació): al ser la temperatura d’ebullició del hidrogen 

molt baixa, es condensen les impureses mitjançant el refredament de la corrent 

gasosa. S’obté una puresa del 90-98 % i s’utilitza a gran escala. 

– Difusió selectiva: 

� Difusió a traves de membranes: Com s’il·lustra en l’esquema de la figura 9.1 

el mètode consisteix en utilitzar membranes fetes d’un material que deixi 

passar únicament l’hidrogen a través seu per tal d’obtenir-ne una corrent 

d’elevada puresa (99,9999). Pot ser emprat des d’aplicacions molt petites fins a 

mitjanes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.19: Principi de funcionament de les membranes 

Tradicionalment, i a gran escala, el procés global d’obtenció i purificació d’hidrogen amb què 

es treballa és el que s’esquematitza en la figura 2.20 per al cas del metà, donat que és un dels 

hidrocarburs més utilitzats. 

 

 

Figura 2.20: Esquema d’un procés tradicional d’obtenció d’hidrogen 

Molècula d’hidrogen 

Àtoms d’hidrogen 

Membrana metàl·lica 

H2 Metà Reformació 
del metà 
800 ºC 

WGS d’alta 
temperatura 

400 ºC 

WGS de baixa 
temperatura 

200 ºC 

 
PSA 
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L’ús de membranes permet eludir totes aquestes etapes, i els dispositius i despeses 

energètiques relacionades, de manera que l’anterior procés quedaria reduït al següent. 

 

 

 

 

 

Figura 2.21: Esquema del procés integrat de producció i purificació d’hidrogen utilitzant membranes 

La compacitat que s’acaba de posar de manifest fa que resultin d’idònia implantació en 

aplicacions mòbils. A banda, proporcionen altres avantatges com l’eficiència elevada, la 

senzilla operació o l’elevada rapidesa. Per contra tenen com a principals inconvenients el seu 

cost i la seva vida útil.  

Un cop vista la idoneïtat de l’ús de les membranes i com aquestes conformen un únic 

dispositiu, el reformador de membrana, a continuació se’n mostren alguns esquemes d’aquest 

extrets de la bibliografia. 

 

 

 

 

 

Figura 2.22: Esquema d’un reformador de membrana per a la producció d’hidrogen a partir de metanol 
Font: Edlund, 1999 

El dispositiu de la figura 2.22 du a terme la reformació de metanol i incorpora elements 

similars als que ocupen el present projecte, és a dir, un serpentí d’evaporació i 

sobreescalfament, un cilindre amb catalitzador per a la reformació del metanol, una 

membrana per a separar l’hidrogen i una combustió catalítica dels gasos residuals que envolta 

tot el que s’acaba d’esmentar. 

Gasos residuals 

Metà 
H2 

Reformador de membrana  
500 – 600 ºC 

Membrana 
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Figura 2.23: Esquema d’un reformador de membrana per a la producció d’hidrogen a partir d’alcohols 
Font:Gepert et al, 2006 

En aquest altre dispositiu a més de lo comentat per al de la figura 2.22 s’hi poden observar 

unes injeccions parcials laterals d’aire, i el perfil de temperatures que aquestes provoquen, que 

tenen com a finalitat repartir la calor de combustió. 
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3 Introducció 

3.1 Objectius del projecte 

El present estudi pretén aconseguir dos objectius diferenciats. En primer lloc es vol arribar a 

poder respondre, de manera teòrica mitjançant una recerca bibliogràfica i el plantejament de 

l’estat de l’art, les següents qüestions: 

– Per què fer servir l’hidrogen com a vector energètic i utilitzar-lo en piles de 

combustible. 

– D’entre els diferents mètodes d’obtenció d’hidrogen per què escollir la reformació 

d’un combustible obtingut de la biomassa, i d’entre els diferents combustibles que es 

poden obtenir actualment de la biomassa per què utilitzar el bioetanol.  

En segon lloc es pretén estudiar la viabilitat tècnica d’aprofitar els gasos residuals del 

reformador de membrana de l’Institut de Tècniques Energètiques, els quals contenen gasos 

combustibles, cremant-los en una combustió catalítica de tal forma que la calor alliberada 

pugui ser aprofitada pel reactor per a realitzar el procés d’obtenció d’hidrogen i d’aquesta 

manera esdevingui autotèrmic. Aquesta part es dividirà en dos etapes: 

– Balanç energètic, mitjançant càlculs termoquímics, per tal de valorar si la calor que 

aporta la combustió és suficient per a cobrir les demandes tèrmiques del procés. 

– En cas que el balanç energètic surti favorable es tracta d’establir unes propostes de 

disseny per al bescanvi de calor i escollir-ne una per a estudiar-ne la seva viabilitat. 

3.2 Abast del projecte 

Aquest projecte, en primer lloc, pretén introduir al lector en l’estat de l’art de les tecnologies 

de l’hidrogen passant per aspectes que van des de la seva obtenció (matèries primeres per a 

l’hidrogen, mètodes d’obtenció i mètodes de purificació), el seu emmagatzemament i la seva 

distribució fins a l’aplicació final en les piles de combustible. 

En segona instància, un cop centrada i caracteritzada la tecnologia que ocuparà l’estudi 

analític, es pretén que aquest serveixi per a caracteritzar el procés i determinar-ne la seva 

viabilitat, tot des del punt de vista termodinàmic.  
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PART A: Justificació de la utilització d’hidrogen com a vector energètic 

4 Valoració i criteri de selecció del mètode d’obtenció d’hidrogen 

Es presenta, tot seguit, un quadre de síntesi amb els diferents mètodes exposats en el prefaci 

amb la seva valoració corresponent. 

Val a dir però que es busca produir hidrogen per a aplicacions mòbils, de manera que a causa 

del problema no resolt que suposa la manca d’infraestructura per a transportar hidrogen i la 

dificultat de trobar un sistema d’emmagatzemament que proporcioni una autonomia 

acceptable a l’aplicació, s’ha optat només per aquells mètodes en què hom pugui obtenir 

l’hidrogen in situ a partir d’una font en estat líquid, perquè així pugui ser transportada i 

emmagatzemada fàcilment. Tanmateix s’imposa per criteris de sostenibilitat que aquesta sigui 

d’origen renovable. Així doncs, amb aquestes consideracions la selecció del mètode de 

producció resta molt acotada.  
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Mètode de 
producció 

Reactius Productes Valoracions i criteri de selecció 

Termòlisi 
directa 

– Font de calor externa 
d’origen nuclear o 
solar. 
– Aigua. 

– Hidrogen. 
 
– Oxigen. 

Temperatura excessivament elevada, 
problemes per separar de forma efectiva la 
mescla explosiva d’hidrogen i oxigen, baixa 
eficiència: DESCARTAT 

Cicles 
termoquímics 

– Font de calor externa 
d’origen nuclear o 
solar. 
– Aigua. 
– Diversos elements i 
compostos com ara 
òxids metàl·lics. 

– Hidrogen. 
– Oxigen. 
– Es recuperen els 
elements i compostos 
fets servir i són 
reintroduits en el 
cicle. 

S’eludeix la mescla explosiva d’hidrogen i 
oxigen ja que s’obtenen en etapes separades,  
es redueix la temperatura respecte la 
termòlisi però continua essent molt elevada, 
rendiments tèrmics mitjans (40-50%). 
Requereix de grans instal·lacions:  
DESCARTAT 

Cracking 

– Hidrocarburs com 
ara Gas Natural o 
Petroli. 
– També en alcohols 
encara que és poc 
comú. 
– Calor. 

– Hidrogen i carboni 
en forma de coc. 
– Metà i altres 
hidrocarburs lleugers. 
– CO, CO2 si el 
compost crackejat 
contenia oxígens. 

Amb aquest mètode no es gasta aigua, no 
s’emet CO2, a excepció de que el compost 
crackejat contingui oxigen, i juntament amb 
l’hidrogen s’obté carbó que pot ser 
valoritzat energèticament, no obstant, aquest 
fet no és interessant de cara a una aplicació 
mòbil i els nivells de producció d’hidrogen 
són baixos: 
DESCARTAT 

Piròlisi 
– Biomassa. 
– Calor. 

– Gas de síntesi: H2, 

CO, CO2, CH4, 
hidrocarburs lleugers, 
H2S, HCl, etc. 
– Fase líquida no 
aquosa: bàsicament 
derivats fenòlics de la 
lignina. 
– Fase líquida 
aquosa: bàsicament 
àcids, alcohols, 
aldehids, cetones, etc. 
– Coc. 

És un mètode similar al cracking dels 
hidrocarburs però en aquest cas aplicat sobre 
la biomassa. Al ser aquesta de composició 
molt diversa els productes de piròlisi també 
ho són. El tipus de biomassa utilitzada no és 
útil per a aplicacions mòbils, necessita de 
grans instal·lacions i s’obtenen molts 
subproductes que, tot i que poden ser 
valoritzats energèticament, requereixen del 
tractament pertinent: 
DESCARTAT 

Gasificació 

– Hidrocarburs pesats, 
típicament carbó. 
– Biomassa. 
– Agent gasificant que 
pot ser: aire, oxigen, 
vapor d’aigua, o 
combinacions dels 
anteriors. 
– Calor. 
 

– Gas de síntesi: H2, 
CO, CO2, CH4, 
hidrocarburs lleugers, 
H2S, HCl, etc. 
– En funció de 
l’agent gasificant 
també hi pot haver: 
O2, N2. 
– Quitrans 

– Coc i Olis, encara 
que molt menys que 
en la piròlisi. 

Amb aquest procés i utilitzant vapor d’aigua 
com a agent gasificant s’obté un Gas de 
Síntesi com en el cas de la piròlisi/cracking, 
però amb una proporció i contingut 
d’hidrogen major ja que és un procés 
optimitzat per a l’obtenció de gas. No 
obstant el tipus de combustible fòssil 
utilitzat i el tipus de biomassa utilitzada no 
són aptes per a aplicacions mòbils a més de 
requerir de instal·lacions grans: 
DESCARTAT 

Reformació 
amb vapor 
d’aigua (SR) 

– Hidrocarburs 
lleugers (des del metà 
fins a la gasolina) 
– Biogàs 
– Biocombustible 
líquid (etanol, metanol, 
biodièsel, etc.) 
– Vapor d’aigua  
– Calor 

– H2, CO2, CO,  
hidrocarburs lleugers, 
H2S, HCl, etc. 
– En menor mesura: 
Coc que enverina el 
catalitzador. 
– Altres subproductes 
en funció del reactiu 
utilitzat. 

És un procés de transformació catalitzada 
amb la qual cosa s’ aconsegueix reduir la 
temperatura d’operació i augmentar la 
producció d’hidrogen respecte als altres 
mètodes. S’obtenen eficiències del 75%. A 
més, pel tipus de reactius que utilitza així 
com per la mida reduïda que poden assolir 
els dispositius reformadors, es presenta com 
a un mètode factible de producció 
d’hidrogen: 
VIABLE 
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Oxidació 
parcial (PO) 

– Des de fraccions 
pesades a lleugeres 
del petroli. 
– Olis residuals 
– Gas Natural. 
– També carbó. 
– Biocombustibles 
líquids. 
– Oxigen. 

– H2, CO2, CO,  
hidrocarburs lleugers, 
H2S, HCl, etc. 
– En menor mesura: 
Coc que enverina el 
catalitzador. 
– Altres subproductes 
en funció del reactiu 
utilitzat. 

No exigeix matèries primeres d’alta qualitat i es 
basa en una reacció exotèrmica i, per tant, no 
requereix d’una aportació externa de calor. Tot 
i així, el seu rendiment tèrmic és menor que la 
reformació amb vapor d’aigua donat que  
proporciona menors quantitats d’hidrogen: 
VIABLE E6 ME6OR MESURA 

Reformació 
autotèrmica 

– Des de fraccions 
pesades a lleugeres 
del petroli. 
– Gas Natural. 
– També carbó. 
– Biocombustibles 
líquids. 
– Oxigen. 

– H2, CO2, CO,  
hidrocarburs lleugers, 
H2S, HCl, etc. 
– En menor mesura: 
Coc que enverina el 
catalitzador. 
– Altres subproductes 
en funció del reactiu 
utilitzat. 

És la combinació dels dos mètodes de 
reformació anteriors (SR + PO) de manera que 
la calor generada en la PO és invertida en dur a 
terme el SR. No obstant a causa de les diferents 
cinètiques de les dues reaccions no esdevenen 
simultàniament creant  gradients de temperatura 
en el reactor de manera que normalment primer 
esdevé l’oxidació i després la reformació amb 
els conseqüents problemes en la transferència 
de calor. En conseqüència les eficiències també 
són menors que el SR: 
VIABLE E6 ME6OR MESURA 

Electròlisi 
– Aigua en forma 
líquida o vapor 
– Electricitat 

– H2 

– O2 

En aquest mètode es trenca la molècula d’aigua 
mitjançant l’acció de l’electricitat, amb 
eficiències del 70%. No és un mètode 
interessant per a una aplicació mòbil pel fet que 
requereix d’energia elèctrica: 
DESCARTAT 

Fotoelectròlisi 
– Radiació Solar 
– Aigua 

– H2 

– O2 

És la combinació d’una cel·la fotovoltaica i un 
electrolitzador, en un únic dispositiu que 
converteix la radiació solar en hidrogen. Podria 
ser un mètode interessant per a produir 
hidrogen a bord, no obstant, les eficiències són 
molt baixes (16 % en laboratori) a més de 
requerir de radiació solar la qual no esta 
disponible de manera constant: 
DESCARTAT 

Processos 
biològics 

– Microorganismes 
– Radiació solar (no 
necessària en 
fermentació fosca i 
WGS biològica). 
– Matèria orgànica 
rica en glúcids (no 
necessària en 
biofotòlisi i WGS). 
– Aigua 
– Calor (necessària 
en fermentació 
fosca)  

– H2 

– O2 (Per a la 
biofotòlisi) 
– CO2 (Tots excepte 
la biofotòlisi directa) 
– Biogàs format per 
H2, CO2, CH4, CO i 
H2S  per al cas de la 
fermentació fosca 

Tot i ser un mètode renovable que permet 
valoritzar residus com ara les aigües residuals, 
requereix de superfícies de captació 
considerables tot proporcionant eficiències 
baixes. És doncs, un mètode no apte per a 
aplicacions mòbils: 
DESCARTAT 

Taula 4.1: comparativa i elecció del mètode de producció d’hidrogen 

 

En definitiva, es selecciona la reformació amb vapor d’aigua de biocombustibles líquids 

pel seu caràcter renovable, el seu fàcil transport i emmagatzemament i el fet que ofereix la 

possibilitat de poder obtenir l’hidrogen in situ amb eficiències considerables. 
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5  Justificació del biocombustible líquid escollit  

VALORACIÓ DELS DIFERE6TS BIOCOMBUSTIBLES LÍQUID EXPOSATS 

En la següent taula 5.1 es resumeixen els paràmetres més importants dels diferents 

biocombustibles exposats en el prefaci. 

Paràmetre 

Benzines i 
dièsels 

procedents 
de Fischer-

Tropsch 

Olis de 
piròlis 

Biometanol 
Bioetanol 

2G 
Bioetanol 

1G 
Biodièsel 

1G 

Eficiència 
[Eproducte/(Efossil 

+ Ebiomassa)] 
0,16 – 0,42 0,7 0,29 – 0,64 0,35 

0,37 
(procedent 
del blat de 

moro) 

0,81 
(procedent 
de la soja) 

Cost 

0,072 – 
0,0972 
[$/kWh] 
0,7133 – 

0,9510[$/l] 

0,029 
[€/kWh] 

0,176[€/litre] 

0,0468 – 
0,0504  
[$/kWh] 
0,2114 – 

0,2404[$/l] 

0,0576 
[$/kWh] 

0,3434[$/l] 
 

0,6310[€/l] 
(procedent 
de cereals) 

0,745[€/l] 
(procedent 
del gira-

sol) 

Productivitat 

0,060 – 
0,159 

[kg_producte/ 
kg_biomassa] 

0,7 
[kg_producte/ 
kg_biomassa] 

0,246 – 
0,554 

[kg_producte/ 
kg_biomassa] 

0,228 
[kg_producte/ 
kg_biomassa] 

2.874 
 

[l/(ha·any)] 

446 
(procedent 
de la soja) 

952 
(procedent 
del gira-

sol) 
[l/(ha·any)] 

Valoració 
combustibles 

2G 

Reben la pitjor 
valoració pel 

seu elevat 
cost, baixa 

productivitat i 
eficiència 
moderada. 

Encara que 
tenen les 

millors xifres 
de tots els 
2G, cal dir 
que són un 

producte poc 
refinat i, per 

tant, de difícil 
reformació i 
implantació 
directa en 
l’aplicació 

final 

Després dels 
olis de 

piròlisi és el 
que té els 
millors 

paràmetres. A 
més és un 

producte apte 
per a 

reformació i 
per a 

aplicació 
directa en 
diverses 

aplicacions 
finals. 

Els seus 
paràmetres el 
fan situar per 
davant dels 

productes F-T 
i a la cua del 
biometanol. 

Afegir també 
que és una 
tecnologia 
jove i amb 

potencial de 
millora. 

 

Valoració 
combustibles 

1G 

 Els seus paràmetres són 
molt variables en funció 
de la matèria primera, el 
clima, la qualitat de la 

terra, etc. 
Resten ambdós amb una 

valoració similar. 
Taula 5.1: Resum dels paràmetres més importants exposats en el present apartat 
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Figura 5.1: Comparativa dels  biocombustibles de segona generació que es valoren en el present apartat 

D’entre els diferents biocombustibles líquids de segona generació destaquen els olis de 

piròlisi tan pel que fa eficiència, cost i productivitat. No obstant cal recordar que és un 

producte poc refinat de difícil reformació i aplicació directa en el dispositiu final (p.e. motors 

de vehicles). 

Pel que fa a la resta de biocombustibles 2G, tots ells més elaborats i de implantació directa 

en l’aplicació final, es posiciona el biometanol com el més avantatjós en quant a eficiència, 

cost i productivitat. 

Per acabar amb la segona generació, el bioetanol és menys costos i té major productivitat 

que les benzines i dièsels procedents de la síntesi de Fischer-Tropsch. A més a més val a dir 

que el bioetanol de 2G és una tecnologia en desenvolupament i amb un cert grau d’incertesa, 

amb la qual cosa pot tenir potencial de millora i adquirir un millor posicionament respecte a la 

resta de biocombustibles líquids 2G.  

Per últim, pel que fa als biocombustibles de primera generació, bàsicament el biodièsel i el 

bioetanol, fer esment a que la seva eficiència, cost i productivitat varia molt en funció de la 

matèria primera utilitzada i el rendiment del cultiu, en el qual intervenen aspectes com la 

qualitat de la terra o el clima. Per aquests motius i per aspectes sostenibilistes es deixen 

ambdós amb una valoració similar.  

Olis de piròlisi

+ –

–

+

Bioetanol

Benzines i dièsels F-T

Biometanol

Eficiència tèrmica / productivitat

Cost
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Tanmateix, en referència als esmentats biodièsel i bioetanol 1G, afegir que Espanya disposa 

en aquest sector d’una indústria desenvolupada essent un important país productor i 

exportador de biocombustibles. 

Des del punt de vista de la producció d’hidrogen in-situ en aplicacions mòbils es presenten 

com a factibles els alcohols a causa de la seva senzilla reformació, donat que és més fàcil 

trencar l’enllaç C ̶ OH dels alcohols que no pas els diferents enllaços C ̶ C dels hidrocarburs i, 

en conseqüència la temperatura de reformació és més baixa. Així mateix, la presència del 

grup OH ajuda a evitar dipòsits carbonosos que enverinen els catalitzadors. 

Per tant, el biodièsel i les benzines i dièsels sintètics procedents de FT queden descartats ja 

que són útils per a ésser combustionats en un motor de combustió, tecnologia poc eficient, 

però no ho són del tot per a produir hidrogen per a la seva aplicació en piles de combustible, 

tecnologia més eficient.   

La reformació i emmagatzemament dels bio-olis tampoc presenta la senzillesa de la dels 

alcohols, per tant restarien descartats per a aquesta finalitat, no obstant, poden ser interessants, 

com ja s’ha comentat, per a ésser gasificats, combustionats, o refinats, per a la producció 

d’altres biocombustibles, donada la facilitat de transport, emmagatzemament i alimentació del 

reactor que presenten respecte la biomassa sòlida, aconseguint així crear grans instal·lacions 

i economies d’escala.   

D’entre els alcohols, el bioetanol es presenta com el candidat ideal per la seva facilitat 

d’emmagatzemament i transport i baixa toxicitat, podent d’aquesta manera utilitzar les actuals 

infraestructures. En canvi, el metanol, tot i requerir una menor temperatura de reformació i 

poder ser alimentat directament en piles de metanol directe, es complica la seva distribució a 

gran escala per la seva toxicitat essent necessària una infraestructura específica i amb uns 

certs riscos associats.  

 

5.1 Impacte de l’ús de biocombustibles  

Tant els biocombustibles 1G com els 2G són substituts factibles del petroli, no obstant, el 

seu ús massiu presenta una sèrie d’inconvenients mediambientals en el què fa referència a 

l’ús de pesticides i fertilitzants, al consum d’aigua, la pèrdua de biodiversitat o la posada en 
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perill de la seguretat alimentària pel possible augment del cost dels aliments i l’encariment del 

sòl cultivable.  

Per aquest motiu a continuació es fa una breu dissertació sobre la potencial contribució de la 

biomassa, d’un mode sostenible, a la demanda energètica mundial futura.   

En aquest sentit es mostra la taula 5.2 en la què es sintetitzen les diferents fonts de biomassa i 

el seu potencial energètic, en base al seu poder calorífic, amb l’any 2050 com a horitzó i 

tenint en compte els aspectes mediambientals mencionats anteriorment. 

Tipus de Biomassa Observacions 

Potencial 
energètic 

sostenible amb 
l’any 2050 com a 

horitzó 

Cultius energètics en 
terrenys cultivables 

Sense posar en perill el subministrament alimentari mundial 
Potencial superàvit de terra cultivable: 1-2 Gha. 
Aquest potencial depèn de les millores en l’eficiència de les 
tècniques de  l’agricultura. Si pel contrari no es dóna el cas 
el potencial de la biomassa pot esdevenir nul. 

0 – 700 EJ 
(desenvolupament 
mitjà: 100 – 300 

EJ) 

Cultius energètics en 
terrenys marginals 

Un màxim de 1,7 Gha podrien entrar en aquesta categoria. 
Tenen una baixa productivitat, 2-5 tones seques per hectàrea 
i any a causa de la baixa qualitat del sòl. 
El potencial pot ser menor a causa de la possible 
competència amb la producció d’aliments o dels baixos 
rendiments econòmics. 

< 60 – 110 EJ 

Residus de 
l’agricultura 

El potencial depèn dels ratis de producció i de l’àrea 
agrícola total així com del procés de producció. 
En sistemes extensius es fa necessària la reutilització dels 
seus residus per mantenir la fertilitat del sòl. 
Els sistemes intensius permeten un major aprofitament 
energètic dels seus residus. 

15 – 70 EJ 

Residus forestals 

El valor més baix inclou limitacions respecte a la logística i 
a les normes estrictes pel que fa a la sostracció de material 
forestal. 
El valor més alt és el potencial tècnic. 

30 – 150 EJ 

Fems 
El menor valor és la utilització mundial actual. 
El valor més alt és el potencial tècnic. 5 – 55 EJ 

Residus orgànics 

Depèn fortament del desenvolupament econòmic, consum i 
ús dels bio-materials. 
Inclou la fracció orgànica dels Residus Sòlids Urbans i 
residus de la fusta. 
El valor més alt és possible amb un ús intensiu de 
biomaterials. 

5 – 50 EJ 

Potencial mitjà 

Escenari pessimista: no hi ha disponibilitat de terra 
cultivable per a bio-energia, únicament són utilitzables els 
residus. 
Escenari optimista: agricultura intensiva ubicada en terrenys 
de bona qualitat. 
En parèntesis: potencial mitjà amb l’objectiu mundial de 
desenvolupar la biomassa a gran escala. 

40 – 1100 EJ 
(200 – 400 EJ) 

Taula 5.2: Potencial energètic sostenible de les diferents fonts de Biomassa 
Font: IEA Bioenergy, 2007  



pàg. 82    Memòria  

 

Així doncs el potencial mitjà de la biomassa per contribuir de manera sostenible a la 

demanda mundial d’energia primària (467 EJ a l’any 2004) està comprés entre els 200 i 

els 400 EJ. Prenent les eficiències mitjanes dels processos de conversió de biomassa, aquesta 

xifra pot esdevenir en 130 – 260 EJ a l’any de biocombustibles per al transport o bé 100 – 

200 EJ a l’any d’energia elèctrica.  

 

Així doncs, la biomassa pot tindre un rol important en el subministrament energètic mundial 

en un futur pròxim (any 2050). En base a escenaris de creixement de la demanda energètica, 

la contribució de forma sostenible es situa en un rang que va des del 20% al 50% de 

l’energia primària mundial futura; el valor més elevat es dóna amb un fort esmorteïment en 

el creixement de la demanda gràcies a un augment general de l’eficiència energètica. 

 Per al cas que aquesta biomassa sigui convertida en biocombustibles per al transport 

suposa més del doble de la demanda actual del sector i una xifra similar a la demanda 

futura.  

Font: IEA Bioenergy, 2007 
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6  Valoració de les piles de combustible 

Avantatges  

− Simplicitat constructiva la qual cosa implica un potencial d’esdevenir en dispositius 

de baix manteniment i elevada vida útil. 

− Silencioses per la manca d’elements mòbils. 

− Ampli rang de potències i aplicacions. 

− Adequades per al model més sostenible de generació distribuïda. 

− Eficiència elevada sense perdre-la a càrregues parcials (el rendiment no varia entre el 

25 i 100% de càrrega). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1: Eficiència de les piles de combustible en comparació amb altres dispositius  amb els què 
entra en competència en les seves aplicacions 

Font: EG&G SERVICES, PARSONS Inc, 2004, p. 8-91 

De la figura 6.1 cal destacar, a banda del predomini en quan a eficiència de les piles de 

combustible sobre la resta de dispositius, l’elevada eficiència que s’obté al 

combinar-la amb una turbina de gas per formar un cicle combinat de generació 

elèctrica. 
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− Densitat d’energia.  

A diferència de les bateries, les piles de combustible, al igual que els motors de 

combustió, proporcionaran energia de manera indefinida al llarg de la seva vida útil 

sempre i quan els hi sigui subministrat el combustible, de manera que a les fitxes 

tècniques el paràmetre que hi apareix és la potència que desenvolupen [kW] 

enlloc de l’energia que són capaces de subministrar [A·h] com és el cas de les 

bateries.  

Així doncs, és un paràmetre que, en general, hom haurà de determinar per a cada 

aplicació en concret. Una expressió teòrica genèrica per a obtenir-ne el seu valor pot 

ser la que es mostra a continuació. 

PCI

t
t

PCI

tW
W

tW

1
·

Potència deDensitat 

1
EnergiaDensitat 

1
·

·

Potència deDensitat 

1

·
EnergiaDensitat 

η

η

+
=→

+
=

&
&

&

 

On, 

EnergiaDensitat  Energia per unitat de volum [kWh/l] 

W&    Potència de la pila o motor [kW] 
t    Temps de funcionament de la pila o motor [h] 
Densitat de Potència Potència per unitat de volum de la pila o motor [kW/l] 
η   Rendiment de la pila o motor i dels elements auxiliars situats 

entre aquests i el tanc, com ara un reformador. 
PCI Energia per unitat de volum de tanc. En el cas de tancs que 

emmagatzemin combustibles líquids es pot aproximar al mateix 
PCI del combustible que contingui. En el cas de, per exemple, 
hidrogen líquid, a causa del gruix de les parets del tanc que el 
conté, cal corregir el seu PCI amb el volum del tanc [kWh/l] 

En el divisor apareixen dos sumands que corresponen al volum de la pila o motor, el 

primer, i al volum del tanc, el segon. Si el temps de funcionament és prou elevat i 

la densitat de potència també el primer sumand es pot menysprear respecte al segon, 

ja que el volum del tanc és elevat a fi de poder proporcionar l’autonomia imposada pel 

temps de funcionament i l’expressió queda de la següent manera. 
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PCI

PCI

t
t

PCI

t

η

η

η

=→=→

<<

EnergiaDensitat 
1

·
EnergiaDensitat 

aleshores, 
1

·
Potència deDensitat 

1
  Si

 

Sota aquestes hipòtesis qui determina la densitat d’energia de l’aplicació és el tanc de 

combustible. Aleshores el valor de la densitat energètica dependrà fortament del 

combustible emmagatzemat i del rendiment de la pila o motor i els seus elements 

auxiliars com ara el reformador. 

Per a un motor de combustió es té un valor orientatiu de la densitat de potència de 

1kW/l [Larminie et al., 2003, p. 22]), el qual no és fàcilment assolible amb les piles 

de combustible d’avui en dia. 

Pel que fa als poders calorífics en la taula 6.1 es pot apreciar, com s’ha comentat 

anteriorment, com per a l’hidrogen líquid hi ha una notable pèrdua de densitat 

energètica en incloure el tanc de combustible en el seu PCI. 

Tipus 
d’emmagatzemament 

Densitat 
energètica 

volumètrica 
teòrica 
[kWh/l] 

Densitat 
energètica 

volumètrica del 
contenidor* 

[kWh/l] 

Fracció màssica 
útil d’hidrogen 

[%] 

H2 líquid 
(1bar, 20 K) 

2,4 1,2 6 

H2 comprimit 
(700 bar, 300K) 

1,3 1,1 4 

Hidrurs metàl·lics 4,2 1,8 1,5 
Etanol 5,8 5,8 ̶ 
Metanol 4,4 4,4 ̶ 
Gasolina 8,6 8,6 ̶ 

Taula 6.1: Densitats energètiques en l’emmagatzemament de combustible per abastir una pila 
* Poder calorífic inferior del combustible incloent el volum extra que suposa el sistema d’emmagatzemament 

Font:  Linares et al, 2007, p74 

Les bateries tenen uns valors de densitat d’energia compresos entre els 1,3 kWh/l 

i els 0,3kWh/l (figura 6.1) amb la qual cosa, depenent, entre d’altres factors, del 

mètode d’emmagatzemament d’hidrogen que s’utilitzi, hom pot obtindre una 

densitat energètica similar o inferior a aquestes. Un notable augment hom l’obté 

amb les piles alimentades amb un combustible líquid, gràcies a la major densitat 

energètica d’aquest (vegis taula 6.1), ja sigui de forma directa o de forma indirecta 

mitjançant un reformador. 
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Figura 6.1: Densitat d’energia de les bateries 
convencionals i densitat energètica màxima teòrica de les 

piles de combustible. 
Font: Dier C.K, 2002. 

 

 

Per últim, pel que fa al pes del conjunt, la pila de combustible no té perquè tindre un major 

pes per unitat de volum que les bateries donat que els elements constitutius són similars 

(electròlit, elèctrodes, etc.) incloent a més a més parts buides per on circula el gas, fet que pot 

fer baixar la densitat màssica.  

En canvi, el tanc té un pes per unitat de volum molt inferior a les bateries amb la qual cosa, si 

la densitat energètica per unitat de volum podria ser en alguns casos similar o inferior a la de 

les bateries, la densitat energètica en base màssica serà notablement superior obtenint en 

aquest sentit una clara avantatge de les piles de combustible.   

Amb tot això es corrobora la importància de la utilització de combustibles líquids per a 

l’obtenció d’hidrogen in situ per a aplicacions mòbils amb piles de combustible.  

 

Inconvenients 

– Costos elevats en comparació amb motors i turbines així com amb bateries 

convencionals, encara que amb la seva producció en massa s’esperen notòries 

baixades de preu fins al punt d’esdevenir competitives respecte als altres dispositius 

amb què comparteix aplicació [IEA Technology Essentials, 2007]. Tot seguit es 

mostren uns ratis indicatius. 

Motor de combustió interna: 10$/kW [Larminie et al., 2003, p. 22]. Referència per a 

aplicació estacionaria: 1.000$/kW [Larminie et al., 2003, p. 22] 
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SOFC/MCFC: 12.000 – 15.000 $/kW; PAFC: 4.000 – 4.500 $/kW; PEMFC: 

1.800$/kW [IEA Technology Essentials, 2007].  

− Vida útil limitada encara que tenen una gran potencialitat per a esdevenir en 

sistemes d’elevada fiabilitat i duració igualant o superant els requeriments per a 

cada aplicació [IEA Technology Essentials, 2007]. 

Per a aplicacions mòbils els requeriments són de 5.000 hores, per a busos de 20.000 h, 

i per a aplicacions estacionàries de generació elèctrica de 40.000 hores. La vida útil 

actual típica d’una pila PEMFC per a vehicles és de 2.000 h (100.000 km). Els 

sistemes amb piles SOFC proporcionen una mitjana de 6.000 – 8.000 hores amb els 

millors resultats corresponents a 20.000 hores [IEA Technology Essentials, 2007]. 

Conclusions 

− Major eficiència que els motors tèrmics en l’ús de l’hidrogen. 

− Les piles de metanol directe tenen baixes prestacions i les d’etanol presenten 

moltes complicacions tècniques per al seu desenvolupament. De manera que 

l’hidrogen és el combustible idoni per a alimentar una pila de combustible 

− Major densitat  energètica, sobretot en base màssica, que les bateries 

convencionals i, per tant, major autonomia. Tanmateix l’ús de combustibles líquids 

com a font primària per a la producció in situ d’hidrogen permet un clar augment en  

la densitat energètica de l’aplicació. 

− Grans expectatives pel que fa a la reducció de costos i a l’augment de la vida útil 

de les piles. 

− Per al cas que ocupa el present projecte són d’aplicació les de baixa temperatura, 

les quals requereixen d’hidrogen d’elevada puresa a causa de la poca tolerància 

CO, H2S, etc. 
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7  Anàlisi de l’eficiència en les aplicacions energètiques de l’hidrogen 

A continuació es presenta una taula resum de les eficiències globals de les diferents vies 

considerades a fi de formular les valoracions pertinents.  

Via  
Eficiència 

global amb 
renovables 

Eficiència 
global amb no 

renovables 

Emmagatzemament 
d’electricitat en bateries 

+ 
Motor elèctric 

Carbó/biomassa + Incineració  0,24 0,2 
Aerogenerador  0,19 ̶ 
Carbó/biomassa + Gasificació  + 
Cicle combinat 

0,19 0,17 

Central Termosolar  0,1 ̶ 
Plaques fotovoltaiques  0,08 ̶ 
Gas 6atural/Biogàs + Cicle 
Combinat  

0,07 0,26 

Central nuclear  ̶ 0,19 

Pila de Combustible 
alimentada amb hidrogen 

+ 
Motor elèctric 

Biometanol + Reformació in situ  0,17 ̶ 
Gasolina + Reformació in situ  0,14 0,29 
Carbó/biomassa + Gasificació + 
Reformació  

0,14 0,12 

Bioetanol + Reformació in situ 0,13 ̶ 
Biomassa + Bio-olis + Reformació  0,13 ̶ 
Solar + Cicles termoquímics 0,13 ̶ 
Nuclear + Cicles termoquímics ̶ 0,11 
Gas Natural/Biogàs + Reformació  0,08 0,19 
Aerogenerador  + Electròlisi  0,06 ̶ 
Fotoelectròlisi  0,05 ̶ 
Algues  0,03 ̶ 
Plaques fotovoltaiques + electròlisi  0,03 ̶ 

Motor de combustió 

Biometanol  0,09 ̶ 
Gasolina   0,07 0 ,14 
Gas Natural/Biogàs 0,06 0,14 
Bioetanol  0,06 ̶ 

Taula 7.1: Resum de les eficiències globals dels diferents processos per a aplicacions mòbils 

− Pel que fa als mètodes renovables la via elèctrica és la que té major eficiència 

destacant en aquesta dos processos com a més òptims des del punt de vista energètic, 

la incineració o gasificació de la biomassa i els aerogeneradors. 

− Seguidament es situaria la via de l’hidrogen de la qual cal destacar les reformacions 

in situ de biometanol, bioetanol i benzines Fischer-Tropsch, la reformació de gas de 

síntesi provinent de gasificació de biomassa i la dels olis de piròlisi. Tanmateix també 

destaquen els cicles termoquímics solars. 
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− Pel que fa als mètodes no renovables, amb els quals s’obtenen majors eficiències 

que amb els renovables, destaca la reformació in situ de la gasolina i seguidament es 

posiciona la via elèctrica amb els cicles combinats de gas natural. 

− Els motors de combustió es situen a la cua en quan a eficiència tan pel cas de 

mètodes renovables com pel cas de mètodes no renovables. 

− Es corrobora que la reformació in situ és, a priori, un mètode eficient d’obtenir 

hidrogen tan de fons renovables com de no renovables. En aquest sentit, tot i que 

des del punt de vista d’eficiència el biometanol ostenta un valor més elevat que el 

bioetanol, es considera més adequat el bioetanol per les raons indicades en el  

capítol 5. 

− Encara que des del punt de vista d’eficiència la via elèctrica es situa per davant de la 

via de l’hidrogen, cal considerar la rapidesa de repostatge i la major densitat 

energètica i, per tant d’autonomia, que proporciona el fet d’utilitzar piles de 

combustible alimentades amb hidrogen obtingut d’una reformació in situ d’un 

combustible líquid enlloc de bateries, tal i com ja s’ha posat de manifest en el tema 7. 

− Tanmateix cal tenir en compte que les piles de combustible i les tecnologies 

d’obtenció d’hidrogen tenen un potencial que encara no ha estat desenvolupat, essent 

una tecnologia no madura, motiu pel qual els valors de la taula 7.1 poden 

modificar-se en el curt termini escurçant distàncies respecte les bateries.   

− En conclusió, es corrobora i justifica la despesa de medis materials i humans en el 

desenvolupament de les piles de combustible i de la tecnologia de reformació in 

situ o també anomenada a bord d’un combustible líquid. 
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PART B: Cas pràctic 

Un cop caracteritzada i justificada la tecnologia que ocupa l’estudi analític es recorda al lector 

que aquest consistia en estudiar la viabilitat termodinàmica d’aprofitar els gasos residuals 

d’un reformador de membrana per a la producció d’hidrogen, els quals contenen gasos 

combustibles, cremant-los en una combustió catalítica de tal forma que la calor alliberada 

pugui ser aprofitada pel reactor per a realitzar el procés d’obtenció d’hidrogen i d’aquesta 

manera esdevingui autotèrmic. 

Així doncs en els següents capítols es presentarà el desenvolupament i resultats d’aquest 

estudi termoquímic. 

8 Descripció del procés i del reformador objecte del projecte 

El reformador cilíndric de membrana que hom té al laboratori i entorn al qual gira tot 

l’anàlisi es pot apreciar a la figura 8.2. Aquest es troba aïllat tèrmicament i situat dins una 

carcassa juntament amb tot el muntatge experimental, el qual es descriurà més endavant, tal i 

com apareix a la Figura 8.1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  8.1: Muntatge experimental en el laboratori   Figura 8.2: Representació del 
reactor cilíndric de membrana 

A l’interior es situa el catalitzador per a la reacció de reformació en forma de monòlit 

(Figura 8.3), el qual està composat per microcanals actius per on hi passa el flux de vapor 

d’aigua i de vapor d’etanol. Aquests microcanals estan recoberts d’aerogel de sílice amb 

nanopartícules de cobalt, que és la substancia catalitzadora, i la resta és material ceràmic, 

Reactor aïllat 
tèrmicament 
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concretament cordierita, que és qui conforma el cos del monòlit. El comportament d’aquest 

catalitzador ha estat testejat pel grup d’investigació de l’Institut de Tècniques Energètiques 

obtenint excel·lents resultats [Domínguez et al., 2008] i [Domínguez et al., 2010].  

 

 

 

 

 

  

Figura 8.3:Esquema del catalitzador per a la reacció de reformació en forma de monòlit 

Tot seguit del catalitzador ja descrit es situa la membrana. És una membrana formada per 

una fina capa d’aliatge de pal·ladi i plata (Pd-Ag) sobre un tub d’acer inoxidable.  

Actualment, la calor que necessita el reactor és aportada per una resistència elèctrica en 

forma de camisa i és invertida en vaporitzar la mescla d’aigua i etanol, sobreescalfar-la fins a 

la temperatura de treball i aportar la calor necessària per a dur a terme la reacció endotèrmica 

de reformació.  

L’esmentat procés de vaporització i sobreescalfament es du a terme en un serpentí, el qual 

envolta el cilindre del reformador, de manera que per la part superior entra la mescla líquida 

d’etanol i aigua, aquesta recorre la longitud del reformador de baixada i torna a pujar per a 

entrar en el reformador per la part superior ja en les condicions de treball.  

Aquests elements es poden veure a l’esquema de les Figura 8.4, així com les seves mides. 
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Serpentí d’anada. 
(Entrada de la 
mescla líquida) 

 

Serpentí de 
tornada 

(Entrada de la 
mescla 

vaporitzada i 
sobreescalfada) 

 

Membrana 

Apilament de 5 
monòlits amb 
microcanals 
recoberts de 
catalitzador 

Sortida d’hidrogen pur 

Sortida 
Gasos 

Residuals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.4:Esquema i secció del reformador amb elements i mides principals (en mm) 
 

Per últim, falta esmentar que hom disposa d’un dipòsit que conté la solució líquida d’etanol i 

aigua, d’una bomba per a bombejar-la i portar-la a la pressió de treball, d’una vàlvula 

reguladora de pressió, d’un condensador, d’un mesurador de cabal i per últim d’un 

cromatògraf per a analitzar els gasos de sortida. 

 

DADES DE PARTIDA 

El procés global d’obtenció d’hidrogen a partir d’etanol i aigua es mostra a l’esquema de la 

Figura 8.5, on hi apareixen els elements descrits anteriorment, les diferents espècies 
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químiques que són presents en les diferents etapes, així com la seva pressió, temperatura i 

estat d’agregació.  

 

 

 

Figura 8.5: Esquema del procés d’obtenció d’hidrogen a partir d’etanol 

Els cabals mesurats en el laboratori són els que apareixen en la Taula 8.1. 
 

 
Taula 8.1: Cabals i condicions en què han estat mesurats 

 

Les lectures, que hom obté al cromatògraf, dels gasos residuals secs i freds són les de la 

Taula 8.2. 

 Valor 
 

Estat termodinàmic 

Pressió 
[bar] 

Temperatura 
[ºC] 

Cabals 
entrada 

Cabal d’etanol líquid 
bombejat [ml/min] 

0,105 1 20 

Cabal d’aigua líquida 
bombejada [ml/min] 

0,195 1 20 

TOTAL [ml/min] 0,3 

Cabals de 
sortida 

Cabal d’hidrogen pur 
[ml/min] 

34,5 1 20 

Cabal de gasos residuals 
secs [ml/min] 

157,7 1 20 

TOTAL [ml/min] 192,2 

Dipòsit 
 

Solució líquida 
d’etanol i aigua 

1bar 
20 ºC 

8,6 bar 
20 ºC 

Reformador 
+ 

Membrana 

8,6  bar 
400 ºC 

Condensador 
 

Vàlvula 
reguladora 

Bomba 

Calor de 
reacció 

 

Calor de 
vaporització i 

sobreescalfament 

Serpentí 

H2 pur 
 1bar 

400 ºC 

8,6 bar 
400 ºC 

1 bar 
400 ºC 

1 bar 
20 ºC 

EtOH(l) 

H2O(l) 

EtOH(g) 
H2O(g) 

Gasos secs: 
H2  
CO  
CO2  
CH4 

 

Condensats: 
H2O(l) 

 

Gasos residuals: 

H2 CO CO2 CH4 H2O 
 

 
 

 
Pila de 

Combustible 

Vàlvula 
reguladora 
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[H2]  
% en vol. 

[CO2]  
% en vol. 

[CH4]  
% en vol. 

[CO] 
% en vol. 

51,38 26,97 15,12 6,54 

Taula 8.2: Composició en base seca dels gasos residuals proporcionada per la lectura del cromatògraf  

Els cabals que apareixen en la Taula 8.1, són aquells amb què s’obté una relació molar d’un 

mol d’etanol per cada sis d’aigua i un flux molar de reactius de 0,00021 mol/s. Aquesta 

proporció s’ha considerat com a adequada, gràcies als experiments previs duts a terme en el 

laboratori, per a garantir una conversió de l’etanol del 100%.  

De la mateixa manera s’ha observat com la temperatura en què el catalitzador ofereix una 

bona activitat i selectivitat vers l’hidrogen és de 400 ºC. 

En quant a la pressió de treball, la qual, tal i com apareix en la Figura 8.5, és de 8,6 bar,  és 

la resultant d’una solució de compromís entre el grau de conversió de l’etanol i l’efectivitat de 

la membrana en la separació de l’hidrogen.  

Per tant, es produeixen dos efectes contraposats que cal conjugar. Si hom augmenta la pressió 

el sistema evoluciona cap a un menor volum i, en conseqüència, es desplaça cap a on hi ha 

menys mols gasosos, és a dir, cap a l’esquerra de la reacció penalitzant d’aquesta manera la 

conversió de l’etanol. Per contra la pressió en augment és beneficiosa per a que permei més 

hidrogen a través de la membrana. 



Recuperació energètica dels fums residuals en la producció d’hidrogen       pàg. 95 

 

9 Balanç tèrmic i anàlisi de resultats 

En aquest apartat s’analitza si la calor que es pot extraure de la combustió dels gasos residuals 

és suficient per a cobrir les demandes tèrmiques del procés.  

Els càlculs termodinàmics s’han realitzat considerant que les espècies gasoses es comporten 

com a gas ideal i utilitzant com a font per a trobar les seves propietats, bàsicament les 

entalpies, les taules termoquímiques JANAF [NIST-JANAF, 1998]  l’ús de les quals està molt 

estès. No obstant, si s’utilitzen fulls de càlcul, com és el cas, és convenient treballar amb 

funcions f(T) en comptes de fer-ho amb taules. Per a tal finalitat s’utilitzen ajustos polinòmics 

a les esmentades taules JANAF, essent els més estesos els anomenats “NASA”, els quals es 

fonamenten en l’ajust de la capacitat calorífica (eq. 9.1) a partir de la qual es troba l’entalpia 

(eq. 9.2) [Gordon i McBride, 1971, p. 31-32]. 

4
5

3
4

2
321 TaTaTaTaa

R

C p ++++=    eq. 9.1 

L’entalpia es pot calcular com, 

∫+=
T

T

pdTCThTh
0

)()( 0
 

On, 
KT 15,2980 =  Temperatura estàndard de referència 

)( 0Th    Entalpia específica absoluta a 298,15 K 

Per conveni 0
0 )( fhTh ∆= (Entalpia estàndard de formació) 

Integrant la funció ( )TC p  (eq. 9.1) i afegint un coeficient 6a  que inclou l’entalpia estàndard 

de formació, s’obté: 

T

a
T

a
T

a
T

a
T

a
a

RT

h 64534232
1 5432

+++++=   eq. 9.2 

Si es considera R = 8,31441 [kJ/(kmol·K)], l’entalpia resultant té unitats de [kJ/kmol] i si es 

divideix per la massa atòmica [kg/kmol] es té l’entalpia en unitats de [kJ/kg]. 

Els coeficients que apareixen en les anteriors expressions es poden trobar en bases de dades 

disponibles a la xarxa [Burcat]. 
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Treball 
realitzat 
per la 
Bomba 

Calor aportada al Serpentí 

Per últim, donat que les pressions de treball són relativament elevades (8,6 bar) s’ha volgut 

comprovar l’error que es cometia considerant gas ideal. Per a tal propòsit, s’han refet certs 

càlculs que s’explicaran en el present capítol considerant gas real de manera que, per a trobar 

les propietats de les substàncies, s’han utilitzat unes taules en les què es recull la propietat real 

mesurada de la substància [Vargaftik], depenent en aquest cas l’entalpia de la pressió i la 

temperatura, h(T,P). S’han obtingut errors molt petits (Annex B) per la qual cosa en la present 

memòria es presenten els càlculs amb les propietats calculades com s’ha exposat en primera 

instància. 

9.1 Demandes tèrmiques del procés 

CALOR PER A VAPORITZAR I SOBREESCALFAR LA MESCLA  

Es realitzarà el càlcul per a cada espècie per separat. Ambdues substàncies segueixen el 

procés termodinàmic de la figura 9.1 format per un augment de pressió isotèrmic dut a terme 

per la bomba i una aportació de calor a pressió constant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura9.1: Representació en un diagrama Pressió-Volum  del procés termodinàmic que du a terme la solució 
d’etanol i aigua abans d’entrar en el reformador. 
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Aigua 

En primera instància es troba el flux màssic d’aigua mitjançant el flux volumètric indicat a la 

taula 8.1 i la densitat de l’aigua [Robert C.Weast, Ph.D, 1971-1972, p. F-4],  a 20 ºC i 1 atm 

que són les condicions inicials i amb les que es mesura l’esmentat flux volumètric. 
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La calor demandada ve donada per l’eq. 9.3, la qual està formada per tres sumands, que són 

els corresponents a la calor per a dur l’aigua líquida fins a saturació, a la calor de canvi de 

fase i a la de dur el vapor fins als 400 ºC, tal i com es podia veure representat a la figura 9.1. 

Es presenta també en l’eq. 9.3 el càlcul més pràctic i simplificat que és el que s’executa en el 

full de càlcul. 

( ) ( )[ ] ( )[ ]
( ) ( )[ ] ( ) ( )( )ChChmbarThbarChm

barThmbarChbarThmQ

lvOHsatvsatvOH

satlvOHlsatlsatOH

º20º400·6,8,6,8,º400·

6,8,·6,8,º206,8,·

22

221

−=−

+∆+−=
&&

&&&

 eq. 9.3 

A les taules següents es presenten els coeficients amb què es calculen les entalpies. 

Aigua a1 a2 a3 

Líquid 

7,25575005·101 -6,62445402·10-1 2,56198746·10-3 

a4 a5 a6 

-4,36591923·10-6 2,78178981·10-9 -4,18865499·104 

Taula 9.1: coeficients HASA per a l’aigua líquida 

Aigua a1 a2 a3 

Vapor 
 

0,41986352·101 -0,20364017·10-2 0,65203416·10-5 

a4 a5 a6 

-0,54879269·10-8 0,17719680·10-11 -0,30293726·105 

Taula 9.2: coeficients HASA per a l’aigua vapor 

Així doncs substituint els coeficients en l’equació 9.2 s’obtenen les entalpies en kJ/kmol a les 

diferents temperatures indicades i, considerant la massa atòmica de l’aigua 18,01528 kg/kmol, 

es substitueixen en l’equació 9.3 juntament amb el flux màssic calculat i s’obté. 

Q1 = 10,37 W 
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Etanol 

Per a l’etanol es procedeix de forma anàloga tot canviant els valor pertinents, començant pel 

flux màssic amb la densitat extreta de la mateixa font [Robert C.Weast, Ph.D, 1971-1972, p. 

F-3]: 
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La calor es calcula amb l’equació 9.4. 

( ) ( )[ ] ( )[ ]
( ) ( )[ ] ( ) ( )( )ChChmbarThbarChm

barThmbarChbarThmQ

lvetsatvsatvet

satlvetlsatlsatet

º20º400·6,8,6,8,º400·

6,8,·6,8,º206,8,·2

−=−
+∆+−=

&&

&&&

 eq. 9.4 

Tot seguit es presenten els coeficients amb què es calculen les entalpies. 

Etanol a1 a2 a3 

Líquid 

7,56212501 6,05917882·10-2 -4,59385998·10-4  

a4 a5 a6 

1,40542149·10-6  -1,08065385·10-9  -3,65331092·104 

Taula 9.3: coeficients HASA per a l’etanol líquid 

Etanol a1 a2 a3 

Vapor 
 

0,48586957·101  -0,37401726·10-2  0,69555378·10-4  

a4 a5 a6 

-0,88654796·10-7 0,35168835·10-10  -0,29996132·105 

Taula 9.4: coeficients HASA per a l’etanol vapor 

Amb el mostrat anteriorment i amb una massa atòmica de l’etanol de 46,06904 kg/kmol, 

s’obté, 

Q2 = 2,34 W 

 

CALOR DEMA6DADA PER LA REACCIÓ DE REFORMACIÓ 

Considerant que es treballa amb excés d’aigua i que la lectura del cromatògraf indica que els 

productes no són només hidrogen, diòxid de carboni i aigua en excés sinó que a més hom obté 

metà i monòxid de carboni, l’estequiometria global del procés de reformació quedaria descrita 

per l’equació 9.5. 



Recuperació energètica dels fums residuals en la producció d’hidrogen       pàg. 99 

 

OeHdHcCObCOaCHO6HOHHC 2224252 ++++→+   eq. 9.5 

En conseqüència, a partir de les mesures del laboratori (cabals i composició de gasos 

residuals) s’haurà de determinar la reacció química real que s’esdevé en el reactor, és a dir, 

trobar els coeficients estequiomètrics a, b, c, d i e. 

En primera instància es calcula la composició dels productes de la reformació en base seca 

a partir de les dades presentades a les taules 8.1 (cabals) i 8.2 (composició gasos residuals). El 

procediment consisteix a sumar els dos cabals que surten del reactor: el d’hidrogen pur i el de 

gasos residuals, per a obtindre el cabal total de reformació i recalcular la composició referint 

el cabal de cada substància a l’esmentat cabal total, tot això sense tenir en consideració 

l’aigua en excés. El cabal de cada espècie es calcula amb la composició donada pel 

cromatògraf i el cabal de gasos residuals. 
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A la següent taula es presenten els resultats, 

[H2]  
% en vol. 

[CO2]  
% en vol. 

[CH4]  
% en vol. 

[CO]  
% en vol. 

60,11 22,13 12,40 5,36 

Taula 9.5: Composició dels productes de la reformació  de l’etanol en base seca 

Tenint en compte que es compleix la següent igualtat, 

[ ]
∑

===
coeficient

i"" substància coeficient
i"" Substancia

TOT

i

TOT

i

F

F

V

V
&

&

 

es troben els coeficients estequiomètrics fent balanç de carboni i balanç d’hidrogen a les 

dues bandes de l’equació 9.5 i imposant que els coeficients han de respondre a la composició 

dels productes acabada de calcular. Amb tot això, es resol un sistema de cinc equacions i cinc 

incògnites i s’obtenen els resultats que es presenten a la taula 9.6. 
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a b c d e 
0,623 0,269 1,109 3,016 4,739 

Taula 9.6:Coeficients estequiomètrics de la reacció de reformació de l’etanol 

Per a verificar la bondat dels resultats es pot comprovar que hi hagi aproximadament la 

mateixa quantitat d’elements (C,H,O) a ambdues bandes de la reacció i també recalcular la 

composició fent, 

%41,12
015,5
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][ :ex P.
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]i"" [Sustància 4 ==

+++
=→

∑
=

dcba
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CH  

i veure que dóna el mateix resultat que el de la taula 9.5. 

De la mateixa manera, hom pot calcular la composició dels productes de la reformació en 

base humida incloent el coeficient e en el sumatori del denominador, 

%38,6
755,9

623,0
][P.ex 4 ==

++++
=→

edcba

a
CH   

[H2]  
% en vol. 

[CO2]  
% en vol. 

[CH4]  
% en vol. 

[CO]  
% en vol. 

[H2O] 
% en vol. 

30,91 11,37 6,38 2,75 48,58 

Taula9.7: Composició dels productes de la reformació de l’etanol en base humida  

Un cop es té determinada la reacció química amb els coeficients estequiomètrics del procés 

real de reformació ja es pot calcular la calor que demanda la reacció amb l’equació 9.6. 
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eq. 9.6 

Per tant, es necessitaran els fluxos molars i les entalpies a 400 ºC que, cal recordar, és la 

temperatura a la que es desenvolupa la reacció. 

Reprenent la dada del flux màssic calculada anteriorment es troben els fluxos molars dels 

reactius de la següent manera, 
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Els fluxos molars dels productes es troben multiplicant el valor del flux molar d’etanol (3·10-5 

mol/s) pels respectius coeficients estequiomètrics, 

mol/s            mol/s            mol/s           mol/s             mol/s        mol/s            mol/s

10·421,110·043,910·325,310·059,810·867,110·8,110·3

740,4015,3108,1269,0623,06
4556545

2224252

−−−−−−−

++++→+ OHHCOCOCHOHOHHC

 

Les entalpies es troben tal i com s’ha explicat al principi del capítol. Els coeficients NASA de 

les noves espècies que es tenen en el present càlcul es presenten a les següents taules, els de 

l’etanol i l’aigua ja han estat mostrats a les taules 9.2 i 9.4. 

CH4 a1 a2 a3 

Gas 

5,14911468 -1,36622009·10-2 4,91453921·10-5     

a4 a5 a6 

-4,84246767·10-8 1,66603441·10-11 -1,02465983·104 

Taula 9.8: Coeficients HASA per al CH4 

CO a1 a2 a3 

Gas 

0,35795335·101 -0,61035369·10-3  0,10168143·10-5     

a4 a5 a6 

0,90700586·10-9 -0,90442449·10-12  -0,14344086·105  

Taula 9.9: Coeficients HASA per al CO 

CO2 a1 a2 a3 

Gas 

0,23568130·101  0,89841299·10-2  -0,71220632·10-5  

a4 a5 a6 

0,24573008·10-8  -0,14288548·10-12  -0,48371971·105  

Taula 9.10: Coeficients HASA per al CO2 

H2 a1 a2 a3 

Gas 

0,23443029·101 0,79804248·10-2  -0,19477917·10-4  

a4 a5 a6 

0,20156967·10-7  -0,73760289·10-11  -0,91792413·103  

Taula 9.11: Coeficients HASA per al H2 

Finalment es substitueixen els valors a l’equació 9.6 i s’obté, 

Q3 = 1,26 W 
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DEMA6DA TÈRMICA TOTAL DEL PROCÉS 

Per acabar, es sumen les tres calors calculades per a trobar la demanda tèrmica total del 

procés. 

Qdemandada = Q1 + Q2 + Q3 = 13,97 W 

9.2 Calor que es pot obtenir en la combustió dels gasos residuals  

Per a fer el càlcul de la calor obtinguda en combustionar els gasos residuals es realitzarà, de la 

mateixa manera que en l’anterior apartat, un balanç d’entalpia (eq. 9.7) que correspon al d’una 

reacció completa de combustió amb excés d’aire.  

OHOHHHCOCOCOCOCHCHHHOOOHOHCOCO

reactius
ii

productes
iicomb

hFhFhFhFhFhFhFhFhF

hFhFQ

2222224422222222
−−−−−+++

=−= ∑∑&

 

Els fluxos molars dels productes són els mateixos que en l’apartat anterior a excepció del 

d’hidrogen, al qual se li ha de restar la part que ha traspassat la membrana, i del d’oxigen i 

nitrogen de l’aire, el qual dependrà de quant de diluïda ha d’estar la mescla per a evitar un 

possible risc d’explosió en el reactor. 

El flux molar d’hidrogen es calcula a partir del percentatge que traspassa la membrana i 

aquest últim es calcula a partir de les dades ja mostrades de cabal d’hidrogen en els gasos 

residuals i cabal traspassat.  

( ) smolsmolF

mlml

H /10·342,62986,01·/10·043,9

86,29100·
min/5,34min/7,157·5139,0

ml/min 34,5
permeathidrogen  %

55

2

−− =−=

=
+

=
 

Tal i com s’indica a la taula 9.13, l’hidrogen és l’espècie amb un límit inferior d’inflamabilitat 

(L.I.I) menor a més d’ésser el gas combustible amb major concentració. Ambdós fets fan que 

sigui l’hidrogen la substància que pugui arribar a ser perillosa en l’aplicació que ocupa el 

present projecte i que, per tant, l’aire que s’introdueix depengui únicament de la seva 

concentració i no pas de la dels altres compostos inflamables (CH4 i CO). Així doncs, el flux 

molar d’oxigen i nitrogen ha de ser tal que la composició de la mescla a combustionar no 

tingui més d’un 4,1% d’hidrogen.   

 

eq. 11.7 
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L’aire serà mesclat amb els gasos residuals a pressió atmosfèrica després que aquests s’hagin 

expansionat en una vàlvula reguladora per d’aquesta manera evitar l’ús dels compressors 

d’aire que serien necessaris en el cas que es volgués treballar a la pressió del reformador (8,6 

bar). 

Així doncs gràcies a la presència d’un catalitzador de combustió es podrà dur a terme la 

reacció exotèrmica sense flama i a temperatura moderada. 

Les concentracions dels gasos residuals s’han calculat tenint en compte la composició en 

base humida dels productes de la reformació presentada a la taula 9.7 i que part de l’hidrogen 

ha traspassat la membrana, 

%53,53
76,90

58,48
][

%03,3
76,90

75,2
][

%53,12
76,90

37,11
][

%89,23
76,90

)2986,01·(91,30
][

%03,7
76,90

38,6

58,4875,237,11)2986,01·(91,3038,6

38,6
][

2

2

2
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==
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=−=

==
+++−+
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OH

CO

CO

H

CH

 

[H2]  
% en vol. 

[CO2]  
% en vol. 

[CH4]  
% en vol. 

[CO]  
% en vol. 

[H2O] 
% en vol. 

23,89 12,53 7,03 3,03 53,53 

Taula 9.12: Composició en base humida dels gasos residuals 

Substància L.I.I 
Concentració 

% en vol. 
H2 4,1 23,89 

CH4 5,0 7,03 
CO 12,5 3,03 

Taula 9.13: Límit Inferior d’Inflamabilitat i concentració dels gasos combustibles que es tenen a la sortida del 
reactor (H2, CH4, i CO) 

Font de les dades del L.I.I: Holding, 1994,  p. 122 

Prenent un 10% de marge de seguretat, es calcula el flux molar d’aire a introduir tal i com es 

mostra a continuació. 
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Així doncs ja s’han determinat tots els fluxos molars de la mescla a combustionar i es 

resumeixen en la següent taula, 

4CHF  

[mol/s] 

COF  

[mol/s] 
2COF  

[mol/s] 
2HF  

[mol/s] 
OHF

2
 

[mol/s] 
2OF  

[mol/s] 
2HF  

[mol/s] 
1,867·10-5 8,059·10-6 3,325·10-5 6,342·10-5 1,421·10-4 3,142·10-4 1,182·10-3 

Taula 9.14: fluxos molars de reactius per a la reacció de combustió 

En aquest cas no es fan passar els gasos per un condensador com es podia observar en la 

figura 8.5. En primer lloc per no perdre part de l’energia continguda en la corrent gasosa i 

en segon lloc pel fet que la presència d’aigua ajuda a diluir l’hidrogen evitant així la 

necessitat d’introduir un cabal d’aire ambient major, la qual cosa comportaria una menor 

temperatura de la mescla a combustionar. 

La reacció de combustió, en la què s’assegura la combustió completa degut a l’elevat excés 

d’aire, és la següent. 

 

Plantejant el balanç de carboni, hidrogen, oxigen i nitrogen es té un sistema de quatre 

equacions i quatre incògnites amb el què es troben els coeficients estequiomètrics i en 

conseqüència els fluxos molars presentats a la taula 9.15. 

22222
3

2
4

2
4

2
5

2
56

4
5

dNcOObHaCON1,182·10O3,142·10

OH1,421·10H6,342·10CO3,325·10CO8,059·10CH1,867·10

+++→++

++++
−−

−−−−−
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2COF  

[mol/s] 
OHF

2
 

[mol/s] 
2OF  

[mol/s] 
2HF  

[mol/s] 
5,998·10-5 2,429·10-4 2,411·10-4 1,182·10-3 

Taula 9.15: fluxos molars de productes per a la reacció de combustió 

Les entalpies es troben de la mateixa manera que en els càlculs anteriors, essent els 

coeficients NASA de les noves espècies que es tenen en el present càlcul els de la taula 9.16 i 

9.17. 

O2 a1 a2 a3 

Gas 

3,78245636 -2,99673415·10-3 9,84730200·10-6 

a4 a5 a6 

-9,68129508·10-9  3,24372836·10-12  -1,06394356·103  

Taula 9.16: Coeficients HASA per al O2 

62 a1 a2 a3 

Gas 

3,53100528 -1,23660988·10-4  -5,02999433·10-7  

a4 a5 a6 

2,43530612·10-9  -1,40881235·10-12  -1,04697628·103  

Taula 9.17: Coeficients HASA per al H2 

Pel que fa a les temperatures a les quals es calculen les entalpies, es fan les següents 

consideracions.  

– L’aire entra a temperatura ambient, és a dir a 20 ºC  

– La resta de reactius es troben a 400 ºC.  

– La temperatura dels productes dependrà de la calor demandada i de les pèrdues del 

procés. Les diferents situacions es presenten a la taula 9.18 on es pot veure la calor 

que hom obtindria i la temperatura a la qual sortirien els fums producte de la 

combustió.  

Situació 
T productes 

[ºC] 
Calor de combustió 

[W] 
Combustió isotèrmica 87,9 32,63 
Combustió adiabàtica 672,7 0 

Combustió sense pèrdues de 
calor en el reformador 

432,5 13,96 

Combustió amb un 25 % de 
pèrdues de calor 

370,1 13,97·1,25 = 17,45 

Taula 9.18: Calors despreses en la combustió i temperatura de sortida dels fums per a diverses situacions 
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Com es pot apreciar al mesclar els gasos residuals a 400 ºC amb un cabal elevat d’aire a 20 ºC 

la temperatura de la mescla cau fins a 87,9 ºC que serà, doncs, la temperatura dels reactius. 

De les diferents casuístiques respecte la temperatura dels productes, la corresponent a una 

combustió isotèrmica a la temperatura que s’acaba d’indicar és la que proporciona una 

major quantitat de calor, donat que el poder calorífic del combustible ha estat invertit en 

transferir calor, el valor de la qual sobrepassa àmpliament la calor requerida pel procés (13,97 

W). 

Si per contra hom es proposa dur a terme una combustió adiabàtica el poder calorífic del 

combustible serà destinat a augmentar la temperatura dels gasos productes de la reacció 

obtenint un màxim de 672,7 ºC, dada que resulta d’utilitat a l’hora de valorar els possibles 

danys per sobreescalfaments que pot sofrir el catalitzador de combustió. 

Per últim, plantejant una combustió sense pèrdues de calor en el conjunt del reformador, es 

cedeixen els 13,97 W demandats i la resta es destina a augmentar la temperatura dels gasos 

fins als 432,5 ºC, valor per sobre de la temperatura d’operació de la reformació (400 ºC).  

Si pel contrari es té en compte unes pèrdues del 25%, la major demanda de calor que se li 

exigeix a la reacció de combustió fa que la temperatura dels fums caigui fins als 370,1 ºC, 

valor per sota de la temperatura de la reformació, la qual cosa pot comportar problemes de 

transferència de calor. 

Així doncs, després d’aquesta anàlisi preliminar hom conclou que, a priori, la combustió dels 

gasos residuals és capaç de cobrir les demandes tèrmiques del procés, fet que permet 

continuar amb una anàlisi amb un major nivell de detall. 
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10 Plantejament dels dissenys 

Un cop que s’ha comprovat que la combustió dels gasos residuals subministra la suficient 

calor per a que el procés esdevingui autotèrmic, cal determinar quines modificacions introduir 

en l’actual disseny, les quals passaran per eliminar l’actual resistència elèctrica i incorporar 

els dispositius de combustió. 

En primera instància hom es planteja la dicotomia de separar les diferents demandes 

tèrmiques del procés per tal d’adaptar millor la combustió catalítica a cada una d’elles, i 

d’aquesta manera acoblar de forma més acurada la demanda i subministrament de calor, o bé 

premiar la compacitat ajuntant totes les demandes sota una sola combustió. En aquest 

sentit, en els següents dos subapartats, es mostren els dissenys proposats segons aquests dos 

plantejaments. 

 

10.1 Propostes de disseny compacte 

En primera instància es planteja una camisa de combustió aïllada tèrmicament que abraci el 

serpentí actualment soldat al reformador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.1: Esquema de la proposta de disseny 

Per a minimitzar el recorregut dels gasos residuals (G.R) entre la seva sortida del reformador i 

la seva entrada a la camisa de combustió s’ha proposat que aquesta es dugui a terme per la 

part de sota del dispositiu. Aquest fet comporta que l’alimentació de la mescla d’etanol i 

Camisa de combustió 

Monòlit per a la reformació 

Aïllant tèrmic 

Serpentí 

Membrana 

EtOH + H2O G.R + Aire 
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aigua també sigui en aquesta posició per tal d’acoblar el pic de calor que provocarà l’inici de 

la combustió en la camisa amb el pic de demanda que provocarà l’entrada de la mescla a 

20ºC, la qual cosa també té l’avantatge que la calor restant serà transferida a la reformació que 

és el procés menys consumidor i així s’evitarà el seu possible sobreescalfament. No obstant, 

aquest possible sobreescalfament es pot donar en la part inferior del dispositiu i, en 

conseqüència, de tots els productes de la reformació. 

Si per contra les dues entrades es situen en la part superior, els gasos residuals i l’aire 

hauran de dur a terme un recorregut major, la mescla d’etanol i aigua haurà de pujar i baixar i 

es corre el risc d’un sobreescalfament de la reformació i, en conseqüència que es malmeti el 

catalitzador. 

De forma general aquest disseny presenta l’avantatge de que la transferència de calor és en 

una sola direcció (d’exterior a interior) i l’inconvenient de què l’aïllant està directament en 

contacte amb un cos d’alta temperatura com és la camisa de combustió i, per tant, les pèrdues 

de calor podrien ser elevades. 

 

En segon lloc per tal de solucionar aquest últim aspecte i reduir les possibles pèrdues es 

proposa que sigui el serpentí el que estigui en contacte amb l’aïllant per la seva menor 

temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.2: Esquema de la proposta de disseny 

Camisa de combustió 

Monòlit per a la reformació 

Aïllant tèrmic 

Serpentí 

Membrana 

EtOH + H2O G.R + Aire 



Recuperació energètica dels fums residuals en la producció d’hidrogen       pàg. 109 

 

Els principals inconvenients d’aquesta proposta són que ara el flux de calor és bidireccional, 

la qual cosa implica una major complexitat en el bescanvi de calor, i l’increment del perill de 

sobreescalfament de la reformació i dels productes d’aquesta ja que ara la camisa està en 

contacte directe amb el reformador sense la barrera tèrmica i element esmorteïdor que 

suposava el serpentí.  

 

Per últim es proposa  una solució de compromís entre els dos anteriors dissenys consistent en 

un serpentí extern de baixada per on entrarà la mescla a 20ºC i un altre intern de pujada en el 

que s’assoliran les condicions d’operació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.3: Esquema de la proposta de disseny 

En aquest cas l’alimentació ha de ser per la part superior donat que la mescla ha de realitzar 

un recorregut de baixada i un altre de pujada. 

També es té el problema del flux de calor bidireccional i la complexitat del bescanvi tèrmic, 

no obstant, els problemes de sobreescalfament i pèrdues de calor es preveuen menys acusats 

que en les anteriors propostes. 
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10.2 Proposta de disseny en etapes 

Com s’ha comentat a l’inici del present capítol la finalitat de plantejar un disseny per etapes té 

l’avantatge de que es pot acoblar de forma més precisa i senzilla el subministrament i la 

demanda de calor de cada procés però, per contra, la compacitat del disseny resta penalitzada. 

No obstant, aquest tipus de disseny ha estat l’escollit per a ser sotmès a anàlisi en el present 

projecte, ja que cada procés (reformació, combustió catalítica de diferents gasos, evaporació i 

sobreescalfament d’una mescla líquida, etc.) té unes característiques tèrmiques diferents que 

fan que, des del punt de vista de dur a terme una primera aproximació al disseny del dispositiu 

i, sobretot, determinar la viabilitat termodinàmica del mateix, sigui adient i recomanable 

tractar els processos per separat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.4:Esquema del disseny escollit per a ser objecte d’anàlisi  

En la figura 10.4 es poden distingir els diferents components bàsics del dispositiu, així com 

els diferents fluxos de matèria. Així doncs, el concepte bàsic del disseny es fonamenta en 

separar el procés de reformació respecte del d’evaporació i sobreescalfament de la mescla 

d’etanol i aigua, aportant en cada procés una injecció parcial de gasos residuals que 

proporcionarà la calor necessària que aquest requereixi.  
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11  Càlculs i anàlisi de resultats 

Un cop presentat el concepte i esquema del disseny proposat es procedeix a especificar els 

seus paràmetres com ara les temperatures d’entrada i sortida, el nombre de mols per segon 

de gasos residuals a injectar en cada etapa,  la quantitat d’aire a introduir, etc. 

En el capítol 9 ja ha estat demostrada la viabilitat termodinàmica del procés global que 

es pretén dur a terme, no obstant, per tal de comprovar la bondat del disseny des del punt de 

vista termodinàmic caldrà que les especificacions que aquí s’imposin proporcionin un balanç 

energètic positiu per a cada etapa i procés. 

Pel que fa al bescanvi de calor és necessari establir els perfils de calor al llarg de tot el 

dispositiu tant per als processos absorbidors de calor com per als generadors. Els paràmetres 

que es determinin en l’anàlisi que es realitzarà en el present capítol seran aquells que 

proporcionin una major semblança entre els esmentats perfils de calor generada i requerida. 

En aquest sentit, caldrà saber quin és el perfil de calor de la reacció de reformació en base a 

la seva cinètica química i determinar un perfil de calor en la camisa que envolta el 

reformador que sigui el més semblant possible per tal que s’adapti a aquesta demanda. 

Pel que fa a l’evaporació i sobreescalfament de la mescla no es realitzarà una anàlisi tant 

exhaustiva com en el cas de la reformació (nucli, procés i objectiu principals del present 

projecte) de manera que es plantejaran els balanços de calor que indiquen la seva viabilitat 

termodinàmica i es deixarà obert, i per tant fora de l’abast d’aquest document, aspectes com 

la determinació dels perfils de calor de l’evaporació i sobreescalfament i la pertinent 

combustió que els fa possibles, així com els paràmetres geomètrics del serpentí o del 

cilindre de combustió. 

Cal notar que mentre es compleixin les especificacions d’entrada i sortida que aquí es 

determinaran el dispositiu és viable termodinàmicament de manera que si, per exemple, en 

l’etapa d’evaporació i sobreescalfament, la qual s’ha deixat oberta a posteriors estudis, es 

volgués adoptar una solució diferent al serpentí, no entraria en conflicte amb la següent 

etapa de reformació mentre la solució adoptada subministrés a l’entrada d’aquesta 

reformació els fluxos molars i temperatures que s’especifiquin. 

Així doncs, en els següents apartats s’exposen tots els càlculs que conformen l’anàlisi 

termodinàmic del disseny proposat.  
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11.1 Cinètica química de la reformació de l’etanol 

Des del punt de vista d’enginyeria es tractarà el reformador com una caixa negre en la què 

es tenen unes entrades i unes sortides definides mitjançant cromatografia de gasos i 

cabalímetres. La caracterització de les entrades i sortides ja ha estat mostrada en els capítols 

10 i 11, no obstant, es recorda en la següent figura. 

Figura 11.1: Esquematització del reformador  

A més a més s’imposa que el reformador idealment és isotèrmic de manera que en el seu 

interior la temperatura es manté a 400ºC, fet que serà determinant per a la cinètica i la 

conseqüent demanda de calor. 

És difícil saber què passa dins el reactor, no obstant, pels productes que s’obtenen a la sortida, 

les reaccions que hi poden tindre lloc són les següents. 

C2H5OH → C2H4O + 0,5H2 

C2H4O + H2O → 2CO + 3H2 

C2H5OH → CH4 + CO + 2H2 

CO + H2O ↔ CO2 + H2 

Es podria resoldre un complex sistema d’equacions diferencials tenint en compte les reaccions 

anteriors però tot i així probablement a la sortida del reactor no s’obtindria la composició de 

productes mesurada empíricament i, en conseqüència, no seria del tot fidedigne a la realitat.  

T = 400 ºC
Isotèrmic

EtOH
Fet = 3·10-5 mol/s

H2O
FH2O = 1,8·10-4 mol/s

CH4
FCH4 = 1,867·10-5 mol/s

CO
FCO = 8,059·10-6 mol/s

CO2

FCO2 = 3,325·10-5 mol/s

H2
FH2 = 9,043·10-5 mol/s

H2O
FH2O = 1,421·10-4 mol/s
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És per això que s’ha decidit que a partir de l’estequiometria global de la reacció i d’una 

cinètica de desaparició de l’etanol establir les corbes de flux molar i de calor dins del 

reformador.  

Tot seguit es recorda l’estequiometria global de la reacció obtinguda en base a les entrades 

i sortides del reformador. 

mol/s            mol/s            mol/s           mol/s             mol/s        mol/s            mol/s

10·421,110·043,910·325,310·059,810·867,110·8,110·3

739,4016,3109,1269,0623,06
4556545

2224252

−−−−−−−

++++→+ OHHCOCOCHOHOHHC

 

La cinètica de desaparició de l’etanol és de primer ordre [García et al., 2009] amb la qual 

cosa l’equació de la velocitat de reacció es pot expressar de la següent manera. 

  
TOT

et

F

F
kr =         eq. 11.1 

On,  

r   és la velocitat de la reacció en 
3·ms

mol
 

k   és el coeficient de velocitat de reacció en 
3·ms

mol
 

etF   és el flux molar d’etanol en smol /  

TOTF  és el flux molar total en smol /  

 

Alhora el balanç de massa en un sistema obert s’expressa com es mostra a continuació  

dt

dF
rdVFF

L

L =+− ∫
0

0       eq. 11.2 

On V és el volum del reformador i L la seva longitud. 

Aplicant-ho a un volum diferencial del reformador s’arriba al següent,  

13.3 eq.
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On z  indica la posició al llarg del reformador i A  és l’àrea d’una secció transversal de 

reformador. 

 

 

 

 

 

Figura 11.2: Cilindre representatiu del reformador 

Ajuntant l’Eq 11.3 amb l’eq. 11.1 s’obté la següent igualtat, 

TOT

etet

TOT

etet

F

F
Ak

dz

dF

F

F
AkAr

dz

dF
−=→−=−=     eq. 11.4 

Aquesta última expressió és una equació diferencial de variables separables la resolució de 

la qual és senzilla, no obstant, TOTF  no és constant sinó que varia en funció dels mol/s 

d’etanol que han reaccionat i, en conseqüència, al llarg de z . Així doncs expressant TOTF  en 

funció de etF  (eq. 11.5), substituint-ho a l’eq. 11.4 i resolent l’equació diferencial, hom obté 

l’expressió de la variació del flux d’etanol amb z (eq. 11.6). 

∑ −=−+= −
etetetiioTOT FFFFF 750,210·925,2][ 4

0ν    eq.11.5 

On, 

ioF  Flux molar de l’espècie i a l’entrada del reformador [mol/s] 

iν  Coeficient estequiomètric de l’espècie i. És negatiu per als reactius i positiu per als 

productes. 

0etF  Flux molar d’etanol a l’entrada del reformador 

etF  Flux molar d’etanol en la posició z 
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( ) 2

2
4

4

·
750,2ln10·925,2 kz

D
kFF i

etet +−=−− π
   eq. 11.6 

On Di és el diàmetre interior del reformador i té un valor de 0,020225 m i 2k  és la constant 

d’integració. 

La determinació de 2k es fa imposant que el flux molar d’etanol a l’entrada del reformador és 

de 3·10-5 mol/s, amb el què k2= -3,129·10-3 mol/s. 

El coeficient de velocitat de reacció k  serà aquell que proporcioni un flux d’etanol a la 

sortida de 10-7 mol/s. Tot i que aquest valor no ha estat determinat a partir del cromatògraf, ja 

que la quantia és mol minsa, aquest suposa una conversió del 99,7% el qual és un valor força 

habitual [García et al., 2009]. Amb això es té que k = 32,398 mol/(s·m3). 

Per últim, es donen valors a etF  des de 3·10-5 mol/s fins a 10-7 mol/s i es troben els pertinents 

valors de z segons eq.11.6, els quals aniran des de 0 fins a 0,1524 m (longitud del 

reformador).  

Com a resultat hom obté la gràfica de la figura 11.3. Tal i com es pot observar pren una 

forma exponencial, de manera que la majoria d’etanol es converteix en els primers 

centímetres de reactor i en conseqüència és on es tindrà la major demanda de calor. 

A partir de l’estequiometria global de la reacció de reformació i de la cinètica de desaparició 

de l’etanol que s’acaba de presentar es determinen els fluxos molars de la resta d’espècies 

obtenint la gràfica de la figura 11.4. 

Cal destacar l’excés d’aigua predominant durant tot el procés de reformació i com l’hidrogen 

és l’espècie majoritària respecte la resta d’espècies que apareixen. Tanmateix fer esment a 

que aquests perfils són ideals ja que, tot i que expliquen la realitat a l’entrada i sortida del 

reformador, dins d’aquest no tenen perquè prendre la forma que aquí es mostra, la qual hom 

recorda que es basa en una cinètica de desaparició de l’etanol de primer grau i una 

estequiometria de la reacció determinada a partir de les entrades i sortides del reformador. 
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Figura 11.3: Variació del flux molar d’etanol al llarg del reactor 
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Figura 11.4:Variació del flux molar de les diferents espècies que intervenen en la reformació al llarg de l’etanol  
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11.2 Calor demandada per la reformació 

Tot seguit es determina de forma analítica quina és l’expressió del flux de calor al llarg del 

reformador. 

En primer lloc es defineix la funció entalpia. 

( ) ∑∑ +−=
react

iietii
prod

etet hzFhzFFzH ·)·(··)()( 0 νν&     eq. 11.7 

Que avaluada en els extrems restaria com es mostra a continuació. 
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En segon lloc es defineix la funció calor com la variació d’entalpia en un diferencial de 

reformador. 

( ) ( )

( ) ( )

( ) 11.8 eq.···)()(

··)()(··)()(

·)·(··)(·)·(··)(

)()(

00











−+−=→

+−−+−

=−−−+++−
=−+=

∑∑

∑∑

∑∑∑∑

react
ii

prod
iietet

ii
react

etetii
prod

etet

react
iietii

prod
etet

react
iietii

prod
etet

hhdzzFzFQd

hdzzFzFhdzzFzF

hzFhzFFhdzzFhdzzFF

zHdzzHQd

νν

νν

νννν

&

&&&

 

Finalment es defineix la funció flux de calor dividint la funció calor entre la superfície 

lateral del cilindre del reformador. A més s’utilitza el balanç de massa de l’eq. 11.3. 
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D’aquesta eq. 11.9 cal destacar que el terme variable en z és la velocitat de la reacció r ja 

que les entalpies, al ser el reactor isotèrmic (400 ºC) i isobàric (8,6 bar), es mantenen 

constants. 
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Gràcies a la representació gràfica de la sèrie de punts de flux d’etanol al llarg del reactor i 

l’ajust mitjançant una corba de regressió exponencial hom pot seguir desenvolupant l’eq 

11.9 fins a obtenir una expressió on aparegui la variable z de forma explícita eq. 11.10. 
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Per últim, es pot dur a terme una comprovació de la fiabilitat d’aquesta expressió mitjançant 

la seva integració per tal de trobar la calor total demandada per la reformació.  
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Recordant que el valor obtingut en el capítol 11, fent un balanç d’entalpies entre l’entrada i la 

sortida del reformador, era de 1,26 W, esdevé un error del 7,90 % a l’utilitzar aquesta 

cinètica.  

No obstant, a efectes pràctics, per tal d’obtenir el perfil del flux de calor al llarg del reactor, i 

en base al plantejament analític que s’acaba de mostrar, hom treballarà amb increments.  

El reactor es dividirà amb els mateixos ∆z utilitzats per als perfils de flux molar, però en 

aquest cas, afegint les columnes relatives a la calor, entalpia i flux de calor. Així doncs, les 

equacions que s’utilitzaran en el full de càlcul per a graficar el flux de calor seran les 

següents.  
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On els ih  es trobaran amb els coeficients NASA de cada espècie, ja mostrats en el capítol 9, i 

a una temperatura de 400 ºC. 
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En la figura 11.5 es mostren els resultats de la demanda de calor obtinguda al llarg del reactor. 

Com ja s’havia fet notar en l’apartat de cinètica, la major demanda es produeix en els primer 

centímetres de reactor amb valors que van des dels 0,977 kW/m2 fins als 0,755 kW/m2 en 4 

cm, es a dir, una caiguda del 29,4% en aquest curt espai (el reactor fa 15,24 cm). 

La corba no arriba fins als 0,1534 m que és el punt final del reactor ja que es treballa amb 

increments cap endavant. A tall d’exemple, a continuació es mostra el càlcul realitzat per a 

obtenir el primer punt de la gràfica, un punt intermedi i l’últim. 
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Cal destacar com el jz és més petit a l’entrada, que és on cal afinar el nombre de punts a 

representar ja que és on la major part dels mols d’etanol desapareixen i es concentra la 

demanda de calor, i és qui fa gran el valor de la calor per unitat de superfície. A mesura 

que es superen els primers centímetres la desaparició d’etanol i la demanda de calor és més 

progressiva, amb la qual cosa el ∆z es fa més gran i la calor per unitat de superfície més 

petita.  
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Figura 11.5: Flux de calor al llarg del reactor demandat per la reacció de reformació 
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11.3 Perfil de temperatura de la font de calor requerida per la reacció de 
reformació 

Com s’ha comentat a l’inici del capítol, s’ha imposat que el reactor sigui isotèrmic. Aquesta 

condició per a la temperatura dintre del reactor requereix d’un perfil de temperatura 

determinat en la camisa que l’envolta. Aquest s’obtindrà mitjançant un balanç de calor en 

un volum diferencial del conjunt reformador + camisa tal i com es mostra tot seguit.  

 

 

 

 

 

Figura 11.6: Balanç de calor en un volum diferencial del reformador i la camisa que l’envolta 

En la secció que es mostra en la figura 11.6 es poden establir diversos balanços de calor.  

El balanç de calor en el costat de la camisa que envolta el reformador resulta en què la calor 

de la font és transferida a través de les parets interiors de la camisa a excepció d'una 

determinada quantitat de calor que es transfereix a través de les parets exteriors i s'anomenarà 

calor de pèrdues o calor dissipada. 

El balanç de calor en el costat de la reformació resulta en què la calor demandada per la 

reformació (generació de calor negativa) és subministrada per la calor transferida a través de 

les parets exteriors del cilindre del reformador, la qual, al seu torn prové de la font de calor. 

Ambdós balanços es sintetitzen en les equacions de tot seguit. 

           eq. 11.11 

           eq. 11.12 

On, 
 
U  Coeficient de transferència global 
dA  Àrea de transferència de calor (parets  interiors del reformador) 

cT  Temperatura  de la font de calor 

( ) ( ) ( )( ) ( ) )(zQzQzTzTUdAzQ disscrefcref
&&& −=−=

( ) ( ) ( )( ) ( ) )(zqzqzTzTUzq disscrefcref −=−=
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refT  Temperatura de la reformació 

refQ&  Calor requerida per la reformació 

cQ&  Calor subministrada per la font 

dissQ&  Calor que es perd o es dissipa a través de la paret exterior de la camisa del reformador 

 

Així doncs, al ser el reactor isotèrmic (T = 400ºC) la temperatura de la font de calor estarà 

fixada pels balanços que s’acaben de mostrar (eq. 11.13 ) . 

           eq. 11.13 

Pel que fa al valor de U  s’han reportat valors entre 5 i 19 W/(m2·K), en articles relacionats 

amb reactors similars al que ocupa el present projecte [Casanovas et al., 2008], de manera que 

es prendrà un valor de 10 W/(m2·K) com a valor raonable de treball. 

Per tant, amb els valors de refq  determinats en el subapartat anterior, hom ja pot establir un 

perfil de temperatura en la camisa que envolta el reformador (veure figura 11.7). Com es pot 

apreciar, es necessita una temperatura de 497,71ºC a l’entrada per arribar a l’equilibri amb 

la reformació (400ºC) a la sortida tot seguint una corba exponencial. 

Aquest és un càlcul teòric ideal ja que en la realitat la temperatura de la font de calor, no té 

perquè seguir la temperatura que aquí s'imposa. El més probable, si es vol realitzar una 

combustió, és que a l'entrada del reformador es produeixi un pic de temperatura tant pel costat 

de combustió com pel costat de la reformació deguda a la ràpida combustió de l'hidrogen 

provocant d’aquesta manera sobreescalfaments o punts freds en la reacció de reformació.  
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Figura 11.7: Variació de la temperatura de la font de calor i de la reformació al llarg del reactor 
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11.4 La problemàtica de la cinètica de combustió d’hidrogen 

Es pren com a font de calor la combustió dels gasos residuals i s’estableixen les cinètiques 

del hidrogen i del metà, continguts en els esmentats gasos residuals, per a posteriorment 

determinar els perfils de calor que aquestes proporcionen dintre de la camisa que envolta el 

reformador.  

Aquestes cinètiques han estat extretes de la bibliografia [Gritsch, 2007], essent també en 

aquest cas de primer ordre i, per tant, la formulació anàloga a la de l’etanol. No obstant, a 

diferència de la reformació, ara la temperatura de la reacció és variable i, per tant, caldrà 

considerar la dependència amb la temperatura del coeficient de velocitat de reacció (k) 

mitjançant l’equació d’Arrhenius. 

 

 

 

 

 

 

On, 

0k   Factor preexponencial de l’equació d’Arrhenius 

aE  Energia d’activació 

iD  Diàmetre interior de la camisa que equival al diàmetre exterior del reformador el qual 

té un valor de 0,022225m 

eD  Diàmetre exterior de la camisa pel qual s’ha pres un valor de treball de 0,03175m  

 

Els paràmetres cinètics s’especifiquen en la taula 11.1 de la qual cal destacar la diferència 

entre els valors cinètics del metà i del hidrogen. Per a trobar el valor de k0 en unitats de   

mol·s-1·m-3 s’ha considerat un àrea específica de catalitzador de 2.200 m2/m3 [Casanovas et 

al., 2009] i una pressió de la reacció de 1 bar. 
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mol·s-1·m-3 Ea 

CH4 20 44.000.000 74 
H2 130 286.000.000 41,57 

Taula 11.1: Paràmetres cinètics per a la combustió del metà i del hidrogen 
Font: Gritsch, 2007 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.8: Esquema en planta del reformador i la camisa on es durà a terme la reacció de combustió 

Integrant l’eq. 11.14 i l’eq. 11.15 i tenint present els paràmetres geomètrics de la figura 11.8  

s’arriba a les equacions que hom utilitzarà per a traçar les corbes de flux molar. 

 

 

 

 

 

 

 

On 1k és la constant d’integració. Aquesta es troba imposant per a z = 0 els fluxos inicials 

dels respectius gasos combustibles ( )0
4

=zFCH  i ( )0
2

=zFH  que dependran de la quantitat de 

gasos residuals que es vulgui injectar. 

Pel que fa als mols totals de la reacció FTOT, en aquest cas, es mantenen constants al haver un 

elevat excés d’aire per evitar que la concentració d’hidrogen superi el 3,6%.  
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La temperatura de la combustió ha de ser la que s’ha determinat en el subapartat 11.3 de 

manera que, a fi de testejar les cinètiques, es suposarà que l’aire ha estat preescalfat 

prèviament i que al barrejar-se amb una injecció de gasos residuals a 400 ºC la mescla 

assoleix els 497,71 ºC que es necessiten a l’entrada de la camisa. 

Així doncs s’escull un cabal d’aire (1,741·10-4 mol/s) adientment preescalfat amb el qual es 

té que, si no hi hagués una injecció de gasos combustibles, la calor bescanviada per aquest, en 

passar dels 497,71 ºC a l’entrada als 400 ºC a la sortida, és insuficient per a cobrir les 

demandes tèrmiques de la reformació (figura 11.9). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 11.9: Calor bescanviada pel cabal d’aire seleccionat en passar de 497,71 ºC a l’entrada a 400 ºC a la 
sortida 

En primera instància, hom procedeix a dur a terme una injecció de gasos residuals (2,5%) 

de manera que quedi cobert el dèficit de calor mostrat en la figura 11.9 obtenint els 

resultats de la figura 11.10 pel que fa al flux molar d’hidrogen al llarg del reactor, els de la 

figura 11.11 pel que fa al del metà i la figura 11.12 per als perfils de calor. 

Com es pot observar tot l’hidrogen es crema a l’entrada del reactor duent a terme tota 

l’aportació de calor en un ∆z molt petit i, per tant, esdevenint en un flux de calor 

desproporcionat respecte a la resta i poc convenient per a la reformació. 
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Figura 11.10: Variació del flux molar d’hidrogen en la camisa de combustió 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.11: Variació del flux molar de metà en la camisa de combustió 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.12: Fluxos de calor al llarg del reactor 
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Seguidament es procedeix a modificar paràmetres de les equacions cinètiques. D’aquestes 

les úniques variables que hom pot alterar són el diàmetre exterior De fent-lo més petit, la qual 

cosa no és factible ja que ja s’ha escollit un valor força ajustat, i l’activitat del catalitzador 

mitjançant la disminució de k0. 

És aquesta última opció la que s’aplica i que es pot aconseguir mitjançant la reducció de la 

superfície activa, és a dir, dels m2/m3 de catalitzador o bé fent servir una substància menys 

activa. Els nous valors són els mostrats a la taula 11.2 

Combustible 
k

0
 

mol·s-1·m-3 
CH4 20.000 
H2 130.000 

Taula 11.2: Coeficients preexponencials  modificats 
 

Així doncs, s’obtenen els resultats de les figures 11.13, 11.14 i 11.15. En elles s’hi pot 

observar com s’ha aconseguit que l’hidrogen no es cremes de forma tant brusca però, per 

contra, el metà no es crema completament a causa de la diferència, ja apuntada, en les seves 

cinètiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.13: Variació del flux molar d’hidrogen en la camisa de combustió 
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Figura 11.14: Variació del flux molar de metà en la camisa de combustió 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.15: Fluxos de calor al llarg del reactor 

Aquesta problemàtica és habitual en els casos de combustió amb hidrogen i les solucions que 

s’adopten al respecte consisteixen, a banda de baixar l’activitat del catalitzador, en repartir 

aquest de forma desigual de manera que n’hi hagi una menor quantitat a l’inici del reactor i 

una major al final o bé fer múltiples injeccions al llarg del reactor de manera que la corba de 

calor no tingui un únic pic sinó que adopti una forma de “dent de serra”. 

Per últim, una altra solució que es proposa és no utilitzar la combustió com a font de calor 

sinó un bescanvi de calor entre un cabal adient de gasos calents i la reformació, la qual es 

desenvoluparà més endavant. 
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11.5 Descripció del disseny proposat  

Un cop caracteritzades les cinètiques de reformació i combustió, les seves temperatures i els 

seus perfils de calor es presenta la proposta de disseny per etapes per tal d’analitzar la 

viabilitat termodinàmica de cada una d’elles i especificar amb un major nivell de detall els 

seus paràmetres (fluxos molars, temperatures d’entrada i sortida, calors de pèrdues, etc.). 

En la figura 11.16 que es mostra a continuació s’hi poden distingir tres etapes en les què es 

realitzen tres processos diferenciats: 

− Etapa 1: Es porta l'aire a 400 ºC donat que és la temperatura en què el catalitzador de 

combustió funcionarà de forma òptima. Cal afegir que hom està realitzant una anàlisi 

en estat estacionari i que en cas contrari, per exemple en una posada en funcionament 

del dispositiu en fred, caldria una energia externa que preescalfés aquest aire abans 

que el dispositiu no pogués fer-ho per si mateix. El mateix succeiria per a la resta 

d’etapes. 

– Etapa 2: Es porta la mescla d'etanol i aigua a 400 ºC donat que és la temperatura en 

què es du a terme la reacció de reformació.  

– Etapa 3: Es du a terme la reformació de la mescla d'etanol i aigua. 

S’ha proposat també realitzar 2 injeccions parcials, una per a l’etapa de preescalfament de 

l’aire i una altra per a la de vaporització i sobreescalfament de la mescla d’etanol i aigua. No 

obstant, és possible que en estudiar en detall i dissenyar el bescanvi de calor de les etapes 1 i 

2, fora de l’abast d’aquest projecte, sigui necessari un nombre major d’injeccions per a cada 

etapa per tal de repartir la calor de combustió i evitar entregar-la de forma violenta com 

tendeix a fer-ho l’hidrogen. 

Per a la tercera etapa no hi ha injecció de gasos residuals ja que es planteja un bescanvi de 

calor entre els fums calents, producte de la combustió de les etapes 1 i 2, i la reformació 

donat que aquesta és la part més delicada i la que es pot veure més afectada per les possibles 

combustions violentes.  
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Figura 11.16: Esquema del dispositiu objecte d’anàlisi 

Tot seguit es procedeix a definir i a analitzar de forma qualitativa el conjunt de variables que 

governen el dispositiu de la figura 11.16. 
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− )úmero d’injeccions: influeixen en la manera en què s’aporta la calor a les diferents 

etapes (tota de cop o en múltiples punts). Alhora també influencien el cabal d’aire a 

introduir i, en conseqüència, la corrent entàlpica de fums calents que s’enviï a la 

reformació, donat que amb múltiples injeccions no és necessari un gran cabal 

d’aire ja que la concentració de reactius es reparteix al llarg de la longitud del 

dispositiu eludint d’aquesta manera concentracions explosives. 

− Percentatge de Gas Residual injectat: com és natural influirà en la calor a aportar en 

l’etapa en qüestió. 

− Concentració d’hidrogen: Aquesta ha d’estar per sota del 3,6%, prenent un marge de 

seguretat del 10% sobre el L.I.I. Així doncs condicionarà la quantitat d’aire a introduir 

o, com s’acaba de comentar, el nombre d’injeccions a realitzar. 

− ?T1: És el diferencial tèrmic entre la temperatura dels productes de la combustió de 

l’etapa 1 i la temperatura de sortida de l’aire preescalfat que, cal recordar, és de 400ºC. 

Aquest determinarà l’àrea de transferència de calor necessària en aquesta primera 

etapa. A major delta tèrmic menor àrea de transferència.  

Tanmateix determinarà la quantitat de calor bescanviada, com més petit sigui més 

bescanvi de calor s’ha produït tenint present el major requeriment d’àrea necessari. 

No obstant, per a no treballar amb temperatures molt elevades s’ha imposat que 

sigui menor o igual al ?T2 que es defineix a continuació.  

− ?T2: És el diferencial tèrmic entre la temperatura dels productes de la combustió de 

l’etapa 2 i la temperatura de sortida de la mescla d’etanol i aigua que, cal recordar, és 

de 400 ºC. Aquesta variable està fixada donat que els esmentats productes de la 

combustió han de sortir a la temperatura que requereix l’entrada a la camisa del 

reformador (497,71ºC) quedant doncs ?T2 =  497,71 – 400 = 97,71 ºC. Si hom 

consideres una injecció de gasos residuals a l’entrada de l’etapa 3 el ?T2 hauria de ser 

major per evitar la davallada en la temperatura de la mescla que suposaria aquesta 

injecció de gasos complint d’aquesta manera amb les especificacions de l’entrada de 

l’etapa 3. 

− Pèrdues de calor: Determinaran el major o menor marge disponible de calor per al 

procés. 
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− Coeficient de transferència global entre la camisa i la reformació: Aquest s’ha fixat 

en el subapartat 11.3 en un valor de 10 W·m-2·K-1. Si augmentes, el ?T2 disminuiria i 

també ho faria ?T1 per a compensar aquesta variació, i d’aquesta manera la calor 

bescanviada romandria inalterada, amb la qual cosa les àrees de transferència de calor 

de les etapes 1 i 2 podrien veure’s incrementades i viceversa. 

− Coeficient de transferència global entre la camisa i l’ambient: Determinarà les 

pèrdues de calor que es produeixen en l’etapa 3. 

11.6 Especificacions del dispositiu ideal 

Com s’ha posat de manifest anteriorment les cinètiques de l’hidrogen i del metà són molt 

diferents en tant que el primer s’oxida amb extrema rapidesa i el segon de forma més 

moderada. La solució de variar l’activitat del catalitzador no sembla, a primera vista, atractiva 

donat que només permet cremar l’hidrogen de forma més controlada quedant el metà sense 

combustionar i per tant havent de ser expulsat a l’atmosfera (el metà és un gas amb un poder 

d’efecte hivernacle  20 vegades superior al del diòxid de carboni). 

Havent exposat la problemàtica, la opció que hom pren com a adequada i ideal és la consistent 

en una definició de les temperatures i cabals d’entrada i sortida de cada etapa i procés de 

manera que en la última, la reformació, ja s’hagin oxidat tots els elements combustibles i 

només es tinguin uns gasos calents que aportin la calor necessària per a la reformació. 

Així doncs, el fet que a l'etapa de reformació no faci falta (teòricament) cap combustió, sinó 

que es tracti d'un bescanvi de calor, té l'avantatge que el catalitzador de reformació no 

patirà (la temperatura mai no superarà la d'entrada).  

Per tal de que es compleixi aquesta condició es pren una configuració amb un criteri basat en 

una maximització de l’aire a introduir i que es tradueix  en una introducció de 1,029·10-3 

mol/s d’aire, una injecció gasos residuals del 53,5% en l’etapa 1, que comporta una 

concentració d’hidrogen del 2,9%, i una del 46,5% en l’etapa 2 que comporta una 

concentració d’hidrogen del 2,31%. 
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QQ

Q
pèrdues
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( )ambcperdues TTUAQ −↑=↑

Injecció de 

gasos 

residuals

Reactius Productes

Injecció de 

gasos 

residuals

Reactius Productes
Injecció de gasos 

residuals

Corrent a 

l'entrada

Corrent a la 

sortida

T[K] 673,15 673,15 763,15 673,15 753,15 770,86 673,15 770,859186 673,15

T[ºC] 400 400 490 400 480 497,71 400 497,709186 400

FCH4

[mol/s]
9,99E-06 9,99E-06 - 8,68E-06 8,68E-06 - 0 0 -

FCO

[mol/s]
4,31E-06 4,31E-06 - 3,75E-06 3,75E-06 - 0 0 -

FCO2

[mol/s]
1,78E-05 1,78E-05 3,21E-05 1,55E-05 4,75E-05 6,00E-05 0 6,00E-05 6,00E-05

FH2

[mol/s]
3,39E-05 3,39E-05 - 2,95E-05 2,95E-05 - 0 0 -

FH2O

[mol/s]
7,60E-05 7,60E-05 1,30E-04 6,61E-05 1,96E-04 2,43E-04 0 2,43E-04 2,43E-04

FO2

[mol/s]
- 2,16E-04 1,77E-04 - 1,77E-04 1,43E-04 - 1,43E-04 1,43E-04

FN2

[mol/s]
- 8,13E-04 8,13E-04 - 8,13E-04 8,13E-04 - 8,13E-04 8,13E-04

Qcedida

[W]

Qrequerida

[W]

Qexcés

[W]

Qexcés

[%]

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

-14,17 -14,51 -4,11

17,48 12,49 69,19

11,70 12,70 1,26

-2,48 -1,81 -2,84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 11.3: Resultats obtinguts per als paràmetres del dispositiu ideal 

Els resultats d’aquesta configuració es poden apreciar a la taula 11.3 destacant com totes les 

etapes resulten viables des del punt de vista termodinàmic havent-hi marge per a les pèrdues 

i per a mantindre un delta tèrmic que no impliqui, a priori, una àrea de transferència de calor 

inassolible.  

Cal comentar el criteri de repartició de les calors de pèrdues que com es pot observar es 

concentren en l’etapa 3 seguit per l’etapa 1 i amb un menor valor l’etapa 2. 

Les pèrdues en la tercera etapa s’han considerat elevades donat que la calor demandada és 

baixa però, per contra, hi ha un fort salt tèrmic respecte l’ambient de manera que en base a les 

següents expressions se li ha assignat el major valor de pèrdues. 
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Les pèrdues en les etapes 1 i 2 no es preveuen tan elevades ja que la calor demandada és 

major, el ∆T similar i l’àrea de transferència no ha de ser excessivament gran ja que s’han 

imposat uns ?T1 i ?T2 elevats. 

No obstant, d’entre aquestes etapes 1 i 2, s’ha considerat que la primera patiria més pèrdues ja 

que es preveu una àrea de transferència de calor major a causa de que el coeficient de 

convecció de l’aire és petit.  

Amb tot això, a la figura 11.17 es mostren les corbes de flux de calor, en la reformació, 

resultants de la configuració acabada de comentar. En ella es pot apreciar una calor que es 

necessari dissipar a l’ambient (qdiss) per tal que a la reformació li sigui proporcionada la que 

requereix en la justa mesura. Això es pot aconseguir mitjançant un coeficient de transferència 

adient que respondrà a la següent expressió.  

 

 

Els valors d’aquest oscil·len entre els 4,6 W·m-2·K-1  per a z = 0; 1,6 W·m-2·K-1   per a 

z=0,013 m i 0,006 W·m-2·K-1 per a z = 0,11 m i estan referits a la superfície interior del 

cilindre exterior de la camisa que envolta el reformador (vegis figura 11.8). Aquests es 

podrien assolir mitjançant un aïllament adient o en el cas que fos necessari amb elements 

dissipadors com ara aletes adequadament situades i dimensionades. 

Sota aquestes premisses el dispositiu funcionaria de forma autotèrmica.  
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Figura 11.17: Fluxos de calor ideals al llarg del reactor 
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11.7 Especificacions del dispositiu amb el reformador aïllat 

En l’apartat anterior s’ha vist quins eren els valors del coeficient de transferència global 

indispensables per a dissipar la calor de manera que la restant sigui la justa i necessària que 

requereix la reformació. No obstant, aquests valors poden ser difícils d’obtenir en la 

realitat, motiu pel qual en el present apartat es procedeix a calcular el valor del coeficient 

de transferència global que es tindria imposant un cert gruix d’aïllant en tota la longitud de 

reformador i en conseqüència quines pèrdues de calor  es produirien.  

En primera instancia s’esquematitza a continuació una vista en planta del dispositiu aïllat a fi 

d’identificar els diferents paràmetres amb què es treballarà. Aquesta vista no està a escala 

donat que l’elevat gruix d’aïllament no permetria apreciar amb claredat el reformador i la 

camisa que l’envolta.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.18: Esquema de la planta del reformador aïllat 

Els paràmetres de la figura s’especifiquen en la següent taula. 
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Conductivitat del material de la camisa [W/(m·K)]

Diàmetre fins la cara exterior de la camisa [m]

Coeficient de convecció dels fums [W/(m
2
·K)]

Coeficient de convecció de l'aire [W/(m
2
·K)]

Conductivitat del material aïllant [W/(m·K)]

Diàmetre fins la cara interior de la camisa [m]

Temperatura ambiental [ºC]

Temperatura de pared de l'aïllant[ºC]

Temperatura de la cara exterior de la camisa[ºC]

Temperatura de la cara interior de la camisa [ºC]

Temperatura dels gasos calents [ºC]

Diàmetre fins la cara exterior de l'aïllant [m]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 11.4: Especificació per dels paràmetres necessaris per al càlcul de la transferència de calor 

Els valors dels coeficients de convecció i de les conductivitats són dependents de la 

temperatura i, en el cas dels primers, també d’altres paràmetres com la velocitat dels fums 

calents, paràmetres geomètrics, etc. En aquest cas s’han considerat constants assignant-li uns 

valors típics extrets de la literatura [Incropera et al. 1999]. A més, cal afegir que a causa de 

l’elevat diàmetre d’aïllant (sis vegades el valor de D01) les possibles variacions en els valors 

dels coeficients de convecció no tindrien un impacte significatiu en la calor dissipada donat 

que la resistència tèrmica predominant és la de l’esmentat aïllant. 

Amb tot això, es procedeix a formular les expressions que permetran dur a terme els càlculs 

de transferència de calor. De forma general la calor dissipada es pot obtenir com es mostra a 

continuació. 
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On els diferents paràmetres que hi apareixen ja han estat especificats en la taula 11.4 a 

excepció del paràmetre R que representa la resistència tèrmica pertinent. Respecte aquesta es 

fan les següents apreciacions: 

– Rtc és la resistència tèrmica de contacte que es produeix en incorporar l’aïllament. 

Aquesta té en compte el mal contacte entre les dues superfícies originat per 

irregularitats i espais buits que es produeixen en els acabats superficials dels materials. 

En el cas que ocupa el present projecte es considerarà negligible enfront de la de 

l’aïllament. 

– Rco és la resistència tèrmica corresponent a la convecció i radiació amb l’exterior 

motiu pel qual apareix la temperatura de paret de forma explícita, l’emissivitat del 

material ε i la constant d’Steffan-Boltzman σ. 

A partir d’aquí es defineix el coeficient global de transferència de calor U, que com es pot 

veure a continuació pot anar referit a qualsevol superfície ja sigui interior Ui o exterior Uo.  

 

 

 

 

 

 

Per tal de comparar els valors que aquí es determinin amb els obtinguts en el subapartat 

anterior es referirà a la mateixa superfície, és a dir, a les parets interiors del cilindre de la 

camisa.  
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Com es pot observar el coeficient de transferència és variable al llarg del reactor ja que depèn 

de la temperatura de la paret de l’aïllant de forma explícita i d’altres paràmetres, com ja s’ha 

comentat (velocitat dels gasos, temperatura de l’aïllant, etc.), de forma implícita però que no 

han estat considerats en el present càlcul. 

Així doncs caldria resoldre un sistema d’equacions per a cada valor de z, no obstant, es 

seguirà els següent procediment: 

1. Es suposa una temperatura de la paret de l'aïllant 

2. Es calcula la calor de pèrdues 

3. Es recalcula la temperatura de paret utilitzant les següents expressions per a verificar 

les hipòtesis 

 

 

 

 

 

4. Es torna al punt 1 

 

Tot això per a la temperatura dels gasos calents a l'entrada de la camisa, a un punt amb una 

temperatura intermèdia  i a la sortida per tal de treure un coeficient global de transferència 

promig. 

A tall d’exemple es mostra, en la següent taula, el càlcul realitzat per a z = 0. No obstant s’ha 

vist que aquest pateix variacions menyspreables obtenint aleshores un valor promig de  

Ui1 = 1,03W·m-2·K-1 
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T02 296,17

Tamb 293,15

Tc 770,86

hCi 60

Di1 0,03175

L 0,00027173

Rci 614,92

D01 0,03375

λxapa 40

Rxapa 0,89

λaill 0,03

D02 0,2025

Raill 34.981,88

hCo 20

ε 0,95

σ 5,67E-08

Rco 226,74

Qdiss 0,013

Ti1 762,66

T01 762,65

T02 296,17

Ui1 1,030

Resistència tèrmica de convecció i radiació de l'aire exterior 

[K/W]

Calor dissipada a través de la pared exterior de la camisa que 

envolta el reformador [W]

Coeficient de transferència global [W/(m
2
·K)]

Temperatura de la cara interior del cilindre exterior de la camisa 

[K]

Temperatura de la cara exterior del cilindre exterior de la 

camisa[K]

Temperatura de pared de l'aïllant[ºC]

Diàmetre fins la cara exterior de la camisa [m]

Diàmetre fins la cara exterior de l'aïllant [m]

Δz del reformador [m]

Emissivitat del material aïllant

Constant d'Stefan-Boltzmann [W/(m
2
K

4
)]

Resistència tèrmica de convecció dels fums calents [K/W]

Resistència tèrmica de conducció de la xapa de la camisa [K/W]

Resistència tèrmica de conducció de la xapa de l'aïllament [K/W]

Temperatura de pared de l'aïllant suposada[K] 

Temperatura dels gasos calents [K]

Temperatura ambiental [K]

Coeficient de convecció dels fums [W/(m
2
·K)]

Coeficient de convecció de l'aire [W/(m
2
·K)]

Conductivitat del material aïllant [W/(m·K)]

Conductivitat del material de la camisa [W/(m·K)]

Diàmetre fins la cara interior de la camisa [m]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 11.5: Càlcul per a trobar el coeficient de transferència global a z = 0 

D’aquesta taula cal destacar la predominança del valor de la resistència tèrmica de l’aïllant 

així com el gradient de temperatures des de la superfície del cilindre de la camisa fins a la 

superfície exterior de l’aïllant, la qual es troba quasi bé a temperatura ambient. 

Així doncs, amb aquest coeficient de transferència que s’acaba de determinar s’obtenen unes 

pèrdues totals al llar del reactor de Qdiss = 6,15 W 
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Injecció de 

gasos 

residuals

Reactius Productes

Injecció de 

gasos 

residuals

Reactius Productes
Injecció de gasos 

residuals

Corrent a 

l'entrada

Corrent a la 

sortida

T[K] 673,15 673,15 683,15 673,15 682,25 770,859186 673,15 770,859186 673,15

T[ºC] 400 400 410 400 409,1 497,709186 400 497,709186 400

FCH4

[mol/s]
8,78E-06 8,78E-06 - 9,90E-06 9,90E-06 - 0 0 -

FCO

[mol/s]
3,79E-06 3,79E-06 - 4,27E-06 4,27E-06 - 0 0 -

FCO2

[mol/s]
1,56E-05 1,56E-05 2,82E-05 1,76E-05 4,58E-05 6,00E-05 0 6,00E-05 6,00E-05

FH2

[mol/s]
2,98E-05 2,98E-05 - 3,36E-05 3,36E-05 - 0 0 -

FH2O

[mol/s]
6,68E-05 6,68E-05 1,14E-04 7,53E-05 1,89E-04 2,43E-04 0 2,43E-04 2,43E-04

FO2

[mol/s]
- 2,75E-04 2,41E-04 - 2,41E-04 2,02E-04 - 2,02E-04 2,02E-04

FN2

[mol/s]
- 1,04E-03 1,04E-03 - 1,04E-03 1,04E-03 - 1,04E-03 1,04E-03

Qcedida

[W]

Qrequerida

[W]

Qexcés

[W]

Qexcés

[%]

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

-14,96 -12,87 -4,97

-0,06 -0,17 -3,70

0,41 1,31 74,55

14,90 12,70 1,26

Si es té en compte que la reformació demanda únicament 1,26 W, aquestes suposen un 83% 

de la calor total cedida per la font de calor. No obstant, cal considerar que s’està treballant 

amb un reactor de mida reduïda i baixa potència, de manera que en reactors de major 

potència pot ser que aquestes pèrdues es relativitzin en augmentar la demanda i mantenir-

se el gradient tèrmic respecte l’ambient, podent esdevenir d’aquesta manera el reactor viable 

mitjançant l’assoliment de valors del coeficient de transferència de calor factibles. 

Per tant, en aquest cas caldrà ajustar més els paràmetres (cabal d’aire, pèrdues i ]T de les 

etapes 1 i 2) a fi de concentrar totes les pèrdues a l’etapa 3. No obstant, tal i com es mostra a 

la següent taula, no és possible arribar a assolir aquest percentatge tant alt de pèrdues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 11.6: Configuració amb el reformador aïllat 

De la taula 11.6 fer èmfasi en com s’ha reduït la temperatura dels productes de l’etapa 1 fins a 

410 ºC mantenint un delta tèrmic de únicament 10 ºC i s’han suposat pèrdues quasi bé nul·les 

en les etapes 1 i 2 i tot i així no s’arriben a cobrir les pèrdues de l’etapa 3. Les corbes de calor 

tindrien un aspecte com el que es mostra a la figura 11.19. 

Així doncs en base al resultat del càlcul de pèrdues hom es replanteja la solució inicial de 

dur a terme una combustió en la tercera etapa. 
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Figura 11.19: Fluxos de calor al llarg del reactor imposant un cert gruix d’aïllament 
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Injecció de 

gasos 

residuals

Reactius Productes

Injecció de 

gasos 

residuals

Reactius Productes
Injecció de gasos 

residuals
Reactius Productes

T[K] 673,15 673,15 763,15 673,15 748,15 776,86 673,15 770,86 673,15

T[ºC] 400 400 490 400 475 503,71 400 497,71 400

FCH4

[mol/s]
6,54E-06 6,54E-06 - 8,96E-06 8,96E-06 - 3,17E-06 3,17E-06 -

FCO

[mol/s]
2,82E-06 2,82E-06 - 3,87E-06 3,87E-06 - 1,37E-06 1,37E-06 -

FCO2

[mol/s]
1,16E-05 1,16E-05 2,10E-05 1,60E-05 3,70E-05 4,98E-05 5,65E-06 5,54E-05 6,00E-05

FH2

[mol/s]
2,22E-05 2,22E-05 - 3,04E-05 3,04E-05 - 1,08E-05 1,08E-05 -

FH2O

[mol/s]
4,97E-05 4,97E-05 8,50E-05 6,82E-05 1,53E-04 2,02E-04 2,42E-05 2,26E-04 2,43E-04

FO2

[mol/s]
- 1,35E-04 1,09E-04 - 1,09E-04 7,40E-05 - 7,40E-05 6,16E-05

FN2

[mol/s]
- 5,07E-04 5,07E-04 - 5,07E-04 5,07E-04 - 5,07E-04 5,07E-04

Qcedida

[W]

Qrequerida

[W]

Qperdues

[W]

Qperdues

[%]

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

-2,07 -2,24 -7,24

22,15 14,98 85,12

-9,36 -14,94 -8,50

7,29 12,70 1,26

11.7.1 Especificacions amb el reformador aïllat i combustió com a font de calor 

Al no poder cobrir les pèrdues de la tercera etapa amb un bescanvi de calor entre fums calents 

i reformació, es presenten en el present subapartat els resultats d’introduir una injecció de 

gasos residuals al inici d’aquesta etapa 3 amb la què el dispositiu tornarà a ser favorable 

termodinàmicament però, per contra, es tindran els problemes relacionats amb la combustió 

de l’hidrogen discutits anteriorment. 

En aquest cas es busca minimitzar el cabal d’aire ja que la calor serà aportada per la 

combustió, tot respectant el L.I.I del hidrogen. Es pren una configuració consistent en la 

introducció de 6,412·10-4 mol/s d’aire, una injecció gasos residuals del 35% en l’etapa 1, que 

comporta una concentració d’hidrogen del 3,02%, una del 48% en l’etapa 2 que comporta una 

concentració d’hidrogen del 3,59% i per últim una del 17% en l’etapa 3 que comporta una 

concentració d’hidrogen del 1,23%. Els resultats que s’obtenen es presenten a la taula 11.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 11.7: Resultats amb una injecció de combustible en l’etapa 3 

Així doncs amb aquesta tercera injecció es recupera la viabilitat termodinàmica, ja que la 

configuració permet un 85% de pèrdues en l’etapa 3, en detriment del correcte acoblament 
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entre la demanda i el subministrament de calor, tal i com es pot observar en la següent figura 

11.20.  

Aquest pic que s’hi pot observar pot provocar punt calents a l’entrada i punts freds més 

cap a la sortida del reactor podent els primers malmetre el catalitzador i els segons fer que 

la reformació sigui incomplerta per manca de calor. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.20: Perfils de calor resultants de la combustió dels gasos residuals a la tercera etapa 

A continuació es presenten resultats per a la cinètica amb un catalitzador menys actius que, 

cal recordar, presentava l’inconvenient de no oxidar tot el metà motiu pel qual serà necessari 

considerar una major calor de pèrdues en l’etapa 3, és a dir, les degudes a la dissipació a 

través de l’aïllament i a la no combustió del metà. 

Així doncs, es pren una configuració consistent en la introducció de 5,541·10-4 mol/s d’aire, 

una injecció gasos residuals del 26,8% en l’etapa 1, que comporta una concentració d’hidrogen del 

2,72%, una del 42,8% en l’etapa 2 que comporta una concentració d’hidrogen del 3,72% i per 

últim una del 30,4% en l’etapa 3 que comporta una concentració d’hidrogen del 2,43%. Els 

resultats que s’obtenen es presenten a la taula 11.8. 

Ha calgut reduir el cabal d’aire a introduir i reduir les pèrdues a les etapes 1 i 2 fins a valors 

força ajustats. No obstant tenint en compte el metà que no es crema en la última etapa, la 

configuració és capaç d’aportar 7,4 W, calor suficient per a cobrir les pèrdues i el procés de 

reformació. Si hom compara aquest valor amb el que es tindria cremant ambdós combustibles, 

els 12,63W que apareixen a la taula 11.8, obté una pèrdua per la no combustió del metà del 
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Injecció de 

gasos 

residuals

Reactius Productes

Injecció de 

gasos 

residuals

Reactius Productes
Injecció de gasos 

residuals
Reactius Productes

T[K] 673,15 673,15 770,85 673,15 753,15 780,86 673,15 770,85 673,15

T[ºC] 400 400 497,7 400 480 507,71 400 497,7 400

FCH4

[mol/s]
5,00E-06 5,00E-06 - 7,99E-06 7,99E-06 - 5,68E-06 5,68E-06 -

FCO

[mol/s]
2,16E-06 2,16E-06 - 3,45E-06 3,45E-06 - 2,45E-06 2,45E-06 -

FCO2

[mol/s]
8,91E-06 8,91E-06 1,61E-05 1,42E-05 3,03E-05 4,17E-05 1,01E-05 5,19E-05 6,00E-05

FH2

[mol/s]
1,70E-05 1,70E-05 - 2,71E-05 2,71E-05 - 1,93E-05 1,93E-05 -

FH2O

[mol/s]
3,81E-05 3,81E-05 6,51E-05 6,08E-05 1,26E-04 1,69E-04 4,32E-05 2,12E-04 2,43E-04

FO2

[mol/s]
- 1,16E-04 9,68E-05 - 9,68E-05 6,55E-05 - 6,55E-05 4,33E-05

FN2

[mol/s]
- 4,38E-04 4,38E-04 - 4,38E-04 4,38E-04 - 4,38E-04 4,38E-04

Qcedida

[W]

Qrequerida

[W]

Qperdues

[W]

Qperdues

[%]

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

-0,54 -0,67 -11,37

7,87 5,03 89,99

-6,84 -13,37 -12,63

6,30 12,70 1,26
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41,4%. Per contra les corbes de calor són més adients per a cobrir les demandes de la 

reformació (figura11.21) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 11.8: Resultats amb una injecció de combustible  i una cinètica pobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.21: Fluxos de calor al llarg del reactor amb una injecció de combustible i una cinètica pobre 
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Reformador Pila de combustible

1,38E-06

EtOH [mol/s]

3,00E-05

EtOH [kg/s]

FH2 [mol/s]

6,34E-05

mH2 [kg/s]

1,28E-07

H2 [mol/s]

H2 [kg/s]

5,44E-08

2,70E-05

26,819

21.172,26

120

9,96

17,40

Poder calorífic etanol [MJ/kg]

Poder calorífic etanol [MJ/m3]

Poder calorífic hidrogen [MJ/kg]

Poder calorífic hidrogen [MJ/m3]

Requeriments tèrmics [W]

11.8 Eficiència del dispositiu i altres paràmetres 

Es recorda a continuació els fluxos d’hidrogen i etanol que es tenen en el dispositiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tenint en compte els respectius poders calorífics i les demandes tèrmiques del procés es 
calculen les següents eficiències 

 

 

 

 

 

EFICIÈ6CIA ETA6OL – HIDROGE6 A6TERIOR  

12,0
4,1710·819,26·10·38,1

10·120·10·44,5
66

68

=
+

= −

−

η  

 

EFICIÈ6CIA ETA6OL – HIDROGE6 ACTUAL 

18,0
819,26·10·38,1

120·10·44,5
6

8

== −

−

η  

Com es pot apreciar la diferència entre ambdues eficiències és que en la primera els 

requeriments tèrmics del procés són coberts amb una energia externa i, per tant, cal 

comptabilitzar-la en el denominador i en l’altre s’omet ja que forma part del procés intern. 
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Així doncs, amb el què es proposa en el present projecte s’obté un guany d’eficiència del 

50%. 

 

POTÈ6CIA DE LA PILA A ALIME6TAR  

Considerant el PCI de l’hidrogen i una eficiència de la pila de combustible de 0,5 (valor típic 

d’una pila tipus PEM per a aplicacions mòbils) s’obté 

WWe 26,35,0·10·120·10·44,5 68 == −&  

 

EFICIÈ6CIA ETA6OL – ELECTRICITAT A6TERIOR 

06,0
4,1710·819,26·10·38,1

26,3
66

=
+

= −η  

 

EFICIÈ6CIA ETA6OL – ELECTRICITAT ACTUAL 

09,0
10·819,26·10·38,1

26,3
66

== −η  

 

PRODUCCIÓ D’HIDROGE6 

En una es té en compte només l’hidrogen que proporciona la membrana i en l’altre la totalitat 

de l’hidrogen producte de la reformació 

Productivitat1 [kgH2/kgEtOH] = 5,44·10-8/ 1,38·10-6 = 0,039 

Productivitat1 [kgH2/kgEtOH] = (5,44·10-8 + 1,28·10-7)/ 1,38·10-6 = 0,13 

 

VOLUM DE L’APLICACIÓ 

Es defineixen les següents dades per al càlcul 

Densitat de potencia de la pila: 200 W/l 

Hores de funcionament: 10 h 

Rendiment global de l’aplicació: 0,09 
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Poder calorífic etanol: 5,88 kWh/l 

Diàmetre del reformador aïllat: 2,025 dm 

Longitud del reformador: 1,524 dm  

Aleshores, 

Volum de la pila: l
W

l
W 0163,0

200

1
·26,3 =  

Volum del reformador: l9,4524,1
4

025,2 2

=π
 

Volum del tanc de combustible: l
W

l
hW 062,0

880.5

1
·

09,0

1
·10·26,3 =  

Densitat d’energia: lWh
l

hW
/55,6

062,09,40163,0

10·26,3 =
++

 

 

Aquests resultats poc brillants pel que fa a densitat d’energia i eficiència són deguts a què 

es treballa sobre un únic dispositiu experimental i no optimitzat com ho estaria un 

comercial, cas en el què s’utilitzen solucions com ara la disposició de diversos reactors 

cilíndrics en forma de “revòlver”, compartint un mateix cilindre aïllant, per tal d’optimitzar la 

transferència de calor i l’aïllament. La dada rellevant que cal tenir en compte dels anteriors 

càlculs és la corresponent a un guany d’eficiència del 50%. 
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12 Impacte mediambiental del projecte 

El present projecte, com s’ha anat demostrant al llarg del document, té una clara motivació 

mediambiental, de manera que, la raó de ser d’aquest capítol és reafirmar aquest enfocament. 

Així doncs, en el capítol 5 (Mètodes d’obtenció d’hidrogen) s’han descartat aquells 

mètodes en què s’utilitzaven recursos finits, com és el cas dels combustibles fòssils, acotant 

la tria només als mètodes renovables d’obtenció d’hidrogen i arribant a la conclusió que la 

font òptima, per a l’aplicació que ocupa el present projecte, eren els biocombustibles líquids. 

En el capítol 6 (Obtenció de biocombustibles líquids per a la producció d’hidrogen) s’ha fet 

una breu discussió sobre l’impacte de l’ús dels biocombustibles, arribant a la conclusió que 

els biocombustibles podien contribuir de manera sostenible en un futur pròxim (2050) 

amb un rang compres entre el 20 i el 50% de l’energia primària mundial futura. Cal afegir 

que el bioetanol ha estat escollit, entre d’altres raons, per la seva baixa toxicitat i fàcil 

obtenció.  

En el capítol 8 (Anàlisi i comparativa de l’eficiència en les aplicacions energètiques de 

l’hidrogen) s’ha dut a terme una primera aproximació per a obtindre l’eficiència del procés 

global, des de la font primària d’energia fins a la seva aplicació en el dispositiu en qüestió 

(vehicle, aparell electrònic, etc.), d’utilització de les diferents fonts primàries en aplicacions 

mòbils, per tal de determinar quines són les vies més eficients i evitar així el malbaratament 

de les esmentades fonts energètiques trobant-se la reformació in-situ entre els mètodes que 

menys malbaraten l’energia. 

En quant a les emissions a l’atmosfera cal fer esment a que actualment els gasos residuals es 

llencen a l’ambient contenint aquests substàncies d’alt poder d’efecte hivernacle com ara el 

metà. En el present projecte, aquestes han estat combustionades de manera que el metà i el 

monòxid de carboni han estat completament oxidats gràcies a l’excés d’aire amb que es 

treballava i a la presència de catalitzadors de combustió. 

No obstant, pel que fa a les emissions de CO2 no es té una clara avantatge respecte, per 

exemple, els motors de combustió ja que la quantitat emesa ve determinada per 

l’estequiometria. No obstant, en les combustions d’etanol s’acostuma a produir acetaldehid 

(element cancerigen), espècie que no es troba en quantitats destacables en els productes de la 

reformació.  
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Tanmateix cal recordar que aquestes emissions es consideren neutres ja que procedeixen 

del bioetanol, és a dir, de la biomassa, i per tant el balanç net de les seves emissions és zero 

ja que prèviament aquestes han estat  capturades per la biomassa i per tant, amb el seu 

alliberament és tanca el cicle sense alterar el medi. Això no passa en el cas dels combustibles 

fòssils donat que, quan aquests es cremen o es reformen, hom emet a l’atmosfera uns certs 

gasos que havien estat capturats fa milions d’anys pels organismes d’aquella època i, per tant, 

en aquest cas sí s’està alterant el medi ambient. 

Per últim, els materials utilitzats en les diferents parts del reformador (carcassa, 

membrana, serpentí, etc.) així com en els seus elements de catàlisi  (monòlit d’oxidació i 

reformació) són reciclables i fàcilment reutilitzables 
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13 Estudi econòmic del projecte 

El cost d’aquest projecte segueix el model de costos de projectes de Consultoria. 

Els costos es divideixen bàsicament en dos conceptes principals: costos directes de personal i 

costos indirectes per mantenir la infraestructura de l’empresa. Els primers seran desagregats 

per fases del projecte i els segons es consideraran com un 7,5% dels costos totals. 

Fase del projecte Personal [€/h] [h] 
Cost total 

[€] 

Estat de l’art, caracterització i 

justificació de la tecnologia 

Director de projecte 70 21 1.470 

Consultor Junior 15 216 3.240 

Anàlisi cinètica i química 

Director de projecte 70 15 1.050 

Consultor expert 40 30 1.200 

Consultor Junior 15 162 2.430 

Anàlisi termodinàmica 
Director de projecte 70 15 1.050 

Consultor Junior 15 162 2.430 

Anàlisi global i conclusions 
Director de projecte 70 19 1.330 

Consultor Junior 15 27 405 

TOTAL costos directes 667 14.605 

TOTAL costos indirectes 1.184 

COST TOTAL DEL PROJECTE 15.789 

Taula 13.1: Escandall de costos del projecte 

L’horitzó temporal del projecte és de 4 mesos, les hores de direcció s’han aproximat tenint en 

compte reunions de seguiment setmanals, la contribució del consultor expert ha tingut una 

duració de 3 setmanes i les hores del consultor junior responen a 4 mesos de dedicació 

completa. 

Conceptes com ara llicències de programari específic, desplaçaments del personal (avions, 

trens, hotels, dietes, ...) o inversions en equips, no apareixen en la taula 13.1 ja que no han 

estat necessaris per la tipologia de projecte. 
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Conclusions 

− L’hidrogen és un vector energètic amb molt potencial però planteja certs reptes 

tecnològics. 

− D’entre els diferents mètodes d’obtenció d’hidrogen, l’idoni per a aplicacions mòbils 

és la reformació in situ ja que, principalment, elimina la necessitat d’emmagatzemar 

hidrogen. 

− L’aplicació d’hidrogen en piles de combustible proporciona una eficiència global 

en competència directa amb les aplicacions de bateries, aportant avantatges 

addicionals com ara l’elevada densitat energètica o la facilitat de recàrrega. Respecte 

als motors de combustió s’obté una eficiència global notablement superior. 

− Actualment es tenen problemes de cost i vida útil en les piles de combustible. 

− El bioetanol es presenta com a candidat idoni per ésser reformat, pel seu caire 

renovable, per la seva facilitat de transport i emmagatzemament, podent utilitzar les 

actuals infraestructures, la seva moderada temperatura de reformació i la seva àmplia 

disponibilitat. 

− L’ús de biocombustibles es pot generalitzar d’una forma sostenible assolint un 

percentatge significatiu de la demanda mundial d’energia primària futura. 

− De forma general, en un reformador de membrana, la combustió dels gasos residuals 

pot proporcionar la calor necessària per a cobrir les demandes tèrmiques del 

procés global de reformació. 

− La cinètica de combustió de l’hidrogen és massa ràpida i comporta problemes a 

l’hora d’acoblar la demanda i subministrament de calor. 

− Les temperatures d’entrada i sortida de cada etapa (evaporació i sobreescalfament 

de la mescla d’etanol i aigua, preescalfament de l’aire i reformació), la calor a 

transferir, les pèrdues de calor màximes permeses o els fluxos molars presents en 

cada part del dispositiu, són paràmetres importants que s’han especificat i que poden 

influenciar en aspectes, d’un disseny en detall futur, com ara l’àrea de transferència de 

calor. 

− Donat que el procés més delicat és el de reformació, s’ha proposat dur a terme un 

bescanvi de calor entre fums calents i reformació enlloc d’una combustió per 



pàg. 156    Memòria  

 

d’aquesta manera evitar sobreescalfaments (la temperatura al llarg del reactor no 

superarà la temperatura d’entrada). Idealment és factible però en fer el càlcul de les 

pèrdues de calor aquestes assoleixen un valor del 80% que no es capaç de cobrir el 

cabal de gasós. 

− Cap la possibilitat que per a reactors de major mida les pèrdues de calor en la 

reformació es relativitzin i la proposta de bescanvi entre fums calents i reformació 

esdevingui viable per mitja de l’assoliment d’un valor del coeficient de transferència 

de calor factible. 

− Si es duen combustions en cada una de les etapes, la proposta de disseny esdevé 

termodinàmicament viable. Per contra apareixen problemes per la ràpida combustió 

de l’hidrogen podent, en la tercera etapa, quedar la reformació incomplerta per 

l’aparició de punts freds o bé malmetre el catalitzador per l’aparició de 

sobreescalfaments. 

− S’ha proposat baixar l’activitat del catalitzador de combustió diluint-lo o bé 

utilitzant una substància menys activa aconseguint que la desaparició d’hidrogen no 

sigui tan brusca però, per contra, el metà no s’oxida completament ja que ambdós 

elements posseeixen cinètiques molt diferents. Encara que s’ha vist que tot i llençant 

el metà el dispositiu encara pot cobrir les seves demandes tèrmiques, el marge de 

seguretat per a que esdevingui autotèrmic es veu disminuït, a banda dels inconvenients 

mediambientals que suposa el llançament d’aquest gas a l’atmosfera.  

− S’obté una millora en l’eficiència energètica del dispositiu a l’aprofitar els gasos 

residuals del 50%. 

Aquest ha estat un projecte de viabilitat que dóna peu a futurs projectes més enfocats al 

disseny del bescanvi de calor per tal de poder arribar a especificar i construir un prototip de 

reformador autotèrmic ja que termodinàmicament és factible. 

D’altra banda aquest ha estat una anàlisi en estat estacionari de manera que també queda obert 

a futurs estudis l’anàlisi de la resposta dinàmica del dispositiu en front a variacions en la 

demanda d’hidrgoen, condicions exteriors, etc. podent implementar en aquest sentit models 

de simulació o control digital.  
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