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RESUM  

L‟interès actual per la reducció en l‟emissió a l‟atmosfera de gasos d‟efecte 

hivernacle (relacionats directament amb el Protocol de Kyoto) està donant lloc a 

diferents estudis basats en la no emissió i/o recuperació d‟aquests gasos 

procedents de la combustió d‟hidrocarburs. 

La demanda actual d‟energia es veu coberta en un 87% per combustibles fòssils 

com el carbó, petroli o gas natural. Aquesta situació no es veu sostenible degut 

al preu volàtil de les matèries primes i la seva localització en determinades zones 

que obliga a la seva importació, fet que pot arribar a causar tensions entre els 

estats. 

Per aquest motiu és molt important el desenvolupament de noves tecnologies 

que facin possible una transició controlada cap a un sistema energètic sostenible 

amb el medi ambient, i que no sigui dependent de les reserves naturals.  

En els últims anys, l‟hidrogen ha anat agafant pes com a vector energètic per al 

futur ja que és molt present a la Terra i la seva combustió només genera calor i 

aigua.  

L‟hidrogen reduiria substancialment la dependència actual sobre els combustibles 

fòssils, perquè pot ser generat a partir d‟ altres fonts primàries com les 

renovables o la nuclear.  

Tot i que s‟estan realitzant diversos estudis i importants avenços tecnològics, la 

implantació de l‟hidrogen com a vector energètic no és immediata, i requereix 

superar importants reptes com ara que, des de el punt de vista de la producció, 

els costos son massa elevats i la seva producció actual es basa, principalment en 

la gasificació d‟ hidrocarburs. Els processos basats en energies renovables no es 

troben suficientment desenvolupats i a nivell industrial els seus costos són 

encara molt elevats.  

L‟emmagatzematge també representa un repte, ja que l‟hidrogen és un gas amb 

molt baixa densitat energètica, fet pel qual es requereixen grans volums per 

alimentar els processos amb gran demanda energètica. Actualment s‟investiguen 

diversos mètodes d‟emmagatzematge basats en l‟addició a adsorbents porosos o 

halurs metàl·lics per formar hidrurs, o tancs d‟alta pressió que permetrien 

guardar grans quantitats de gas en poc espai. El preu actual de les piles de 

combustible també suposa una barrera important per a l‟aplicació d‟aquesta 

tecnologia, ja que els metalls que es fan servir com a elèctrodes normalment són 

de platí o pal·ladi, metalls amb un elevat cost al mercat. 

En aquest treball es realitzarà un estudi sobre els diferents mètodes per a la 

producció d‟hidrogen que actualment es troben en ús o en fase de 

desenvolupament, analitzant les seves principals característiques tècniques i 

valorant també les contraindicacions o els avantatges que pugui aportar la seva 

producció a escala industrial. 
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RESUMEN  

El interés actual por la reducción en la emisión a la atmósfera de gases de efecto 

invernadero (relacionados directamente con el Protocolo de Kyoto) está dando 

lugar a diferentes estudios basados en la no emisión y/o recuperación de estos 

gases procedentes de la combustión de hidrocarburos. 

 

La demanda actual de energía se ve cubierta en un 87% por combustibles fósiles 

como el carbón, petróleo o gas natural. Esta situación no es sostenible, debido al 

precio volátil de las materias primas y su localización en determinadas zonas, 

hecho que obliga a su importación y puede llegar a causar tensiones entre los 

estados. 

 

Por este motivo, es muy importante el desarrollo de nuevas tecnologías que 

hagan posible una transición controlada hacia un sistema energético sostenible 

con el medio ambiente y que no sea dependiente de las reservas naturales.  

 

En los últimos años el hidrógeno ha ido cogiendo peso como vector energético 

para el futuro, puesto que se encuentra con abundancia en la Tierra y su 

combustión solamente genera calor y agua.  

La utilización del hidrógeno reduciría sustancialmente la dependencia actual 

sobre los combustibles fósiles, puesto que puede ser generado a partir de otras 

fuentes primarias como las renovables o la nuclear.  

A pesar de que se están realizando varios estudios e importantes avances 

tecnológicos, la implantación del hidrógeno como vector energético no es 

inmediata, y requiere superar importantes retos como por ejemplo, desde el 

punto de vista de su producción, los costes son demasiado elevados y su 

producción actual se basa, principalmente, en la gasificación de hidrocarburos. 

Los procesos basados en energías renovables no se encuentran suficientemente 

desarrollados y a nivel industrial sus costes son todavía superiores.  

El almacenamiento también representa un reto puesto que el hidrógeno es un 

gas con muy baja densidad energética, hecho por el cual se requieren grandes 

volúmenes para alimentar los procesos con gran demanda energética. En la 

actualidad se investigan varios métodos de almacenamiento basados en la 

adición a adsorbentes porosos o haluros metálicos para formar hidruros, o 

tanques de alta presión que permitirían guardar grandes cantidades de gas en 

poco espacio. El precio actual de las pilas de combustible también supone una 

barrera importante para la aplicación de esta tecnología puesto que los metales 

que se usan como electrodos normalmente son de platino o paladio con un 

elevado coste de mercado. 

 

En este trabajo se realizará un estudio sobre los diferentes métodos para la 

producción de hidrógeno que actualmente se encuentran en uso o en fase de 

desarrollo, analizando sus principales características técnicas, y valorando 

también las contraindicaciones o las ventajas que pueda aportar su producción a 

escala industrial.  
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ABSTRACT 

The current interest in reducing emissions to the atmosphere of greenhouse 

gases (directly related to the Kyoto Protocol) is giving rise to different studies 

based on non-broadcast and/or recovery of these gases from the combustion of 

hydrocarbons.  

 

The current demand of energy is covered for the 87% by fossil fuels like coal, oil 

or natural gas. This situation is not sustainable due to the volatile price of raw 

materials and their location in certain areas requiring the importation, which can 

cause tensions between states.  

 

For this reason, it is important the development of new technologies that enable 

a controlled transition to a sustainable energy system with the environment and 

it is not dependent of nature reserves.  

 

In recent years, hydrogen has been taking a weight energy vector for the future 

because it is very present in the Earth and its combustion produces only water 

and heat, this would reduce substantially the current dependence on fossil fuels 

as it can be generated from other primary sources such as renewable or nuclear.  

 

Although several studies are underway and significant technological advances, 

the introduction of hydrogen as an energy vector is not immediate and requires 

overcoming major challenges such as that from the viewpoint of the production 

of hydrogen sweat the costs are too high and its production is based, at present, 

mainly in the gasification of hydrocarbons. The processes based on renewable 

energies are not sufficiently developed and industrial level their costs are even 

higher.  

 

The storage also represents a challenge because the hydrogen is a gas with very 

low energy density, which is made to require large volumes to power processes 

with high energy demand at present investigated various methods of storage 

based in addition to porous adsorbents or halides to form metal hydrides, or high 

pressure tanks that allow you to save large amounts of gas in little space. The 

current price of fuel cells also represents a barrier to the application of this 

technology because the metals used as electrodes are typically platinum or 

palladium with a high cost market.  

 

This report will study the different methods for producing hydrogen are currently 

in or under development, analyze their main technical characteristics and also 

assessing contraindications or who can bring the advantages of production on an 

industrial scale. 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 
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1.1. Introducció. 

La situació energètica actual evidencia la manca d‟un model energètic, ja que 

gran part del consum energètic mundial prové de fonts no renovables, sobretot 

de combustibles fòssils, com ara el petroli, carbó i gas natural, aquest problema 

encara s‟agreuja mes ja que les necessitats augmenten any rere any. 

Per aquest motiu, la societat en els seu conjunt, ens hem de plantejar una 

solució adequada per iniciar una transició, el mes ordenada possible, cap altres 

fonts energètiques, ja que aquestes actualment es veuen limitades. 

A la figura 1 es representa gràficament aquesta idea; el fet que les existències 

siguin limitades, i que els combustibles fòssils siguin actualment l‟única font 

d‟energia, fa que existeixin tensions entre els diversos estats, així com una forta 

especulació entorn al seu preu. 

 

Figura 1.1. Variació del preu del petroli 

Així com el preu va en augment també ens haurien de preocupar altres efectes 

derivats del us massiu de combustibles fòssils, com ara els efectes sobre el medi 

ambient. 

La combustió d‟aquests combustibles aporta al medi gasos altament 

contaminants a part de CO, CO2 i aigua com NOx , SOx, i d‟altres que son 

altament perjudicials per al atmosfera i els ecosistemes, afavorint el conegut 

com a efecte hivernacle, per exemple. 
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Figura 1.2.a. increment del CO a la atmosfera. 

 

Figura 1.2.b. increment del CH4 a la atmosfera. 

 

 

Figura 1.2.c. increment del NOx a la atmosfera 
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Aquests tres gasos són considerats com els majors causants de l‟efecte 

hivernacle, i a les figures s‟observa, com hi ha hagut in increment exponencial 

directament proporcional al increment en l‟ús dels combustibles fòssils. 

En la següent figura es pot observar els efectes que l‟escalfament global te sobre 

el planeta. 

Figura 1.3. Efectes del canvi climàtic i escalfament global. 

 

En ella es pot observar com hi ha un significatiu increment del nivell del mar, la 

temperatura mitjana i la cobertura de neu, tots aquests canvis afecten de 

manera important als ecosistemes provocant nous fluxos migratoris en les 

especies, o inclús la desaparició de moltes de elles degut al canvi ràpid 

d‟aquestes condicions. 

L‟objectiu del projecte es estudiar una de les opcions que en els darrers anys 

s‟ha presentat amb força en el panorama mundial, l‟ hidrogen com a vector 

energètic pot esser, salvant les actuals deficiències tècnico-economiques, un dels 

combustibles que lideraran aquesta transició abans esmentada, degut a que a 

part de ser abundant, es un combustible net en la seva combustió. 
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1.1. Avantatges i desavantatges. 

1.1.1. Formació. 

Per a la formació de combustibles fòssils calen milers d‟anys, per aquest motiu 

s‟ha començat a investigar sobre altres combustibles. Un d‟ells es l‟ hidrogen, 

que pot actuar com a combustible i el trobem en aigua i hidrocarburs, per tant 

representa una alternativa que es presenta amb força. 

1.1.2. Localització 

Per localitzar els combustibles fòssils, calen mitjans molt costos i grans 

prospeccions, cada cop mes llunyanes i profundes sense saber si serà factible o 

no l‟extracció d‟aquella zona concreta. 

Per al que fa l‟ es mes fàcil ja que el podem generar amb independència de la 

zona geogràfica. 

1.1.3. Extracció i refinament. 

Per a l‟obtenció de compostos desitjats com el petroli, GLP, gas natural, carbó o 

hidrogen, fan falta tecnologies adequades, el fet que durant pràcticament un 

segle s‟ha extret i refinat els combustibles fòssils, fa que els mètodes estiguin 

mes estudiat i desenvolupats, cosa que fa que siguin mes rentables 

econòmicament. 

Pel que fa al l‟extracció i refinament del hidrogen, es tracta d‟una tecnologia 

encara en molts casos en estat d‟investigació, per tant els costos son elevats, ja 

que els aparells necessaris no es troben encara en una fase comercial, aquest fet 

juntament amb l‟alt cost energètic per descomposar l‟aigua o la emissió de CO en 

els processos amb hidrocarburs, que veurem mes endavant, fan que les 

tecnologies de producció d‟hidrogen encara no siguin competitives en el mercat. 

Per tant una reducció significativa dels costos i una posada en marxa mes simple 

de la planta de producció d‟hidrogen faria que ràpidament fos mes competitiu. 

1.1.4. Consum i existències 

El consum elevat de combustibles fòssils i la limitació en la seva formació, fa que 

les existències mundials d‟aquests combustibles disminueixin ràpidament.  

L‟ el podem obtenir de manera quasi il·limitada, fent servir fonts renovables, per 

exemple, l‟aigua es un be molt abundant al planeta i juntament amb l‟energia 

solar es pot obtenir hidrogen per via fotovoltaica, mètode que descriurem mes 

endavant en aquest projecte, per tant la quantitat d‟hidrogen que podem arribar 

a obtenir es il·limitada. 
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Figura 1.5. distribució del consum de combustibles a Espanya l’any 

2008. 

 

 

1.1.5. Mediambient. 

Per el que respecta al medi ambient, els combustibles fòssils presenten un gran 

problema alhora de la seva combustió, emetent a l‟atmosfera elements com ara 

Sofre, Nitrogen, Carboni aquest elements son els responsables de les pluges 

acides ja que al ser emesos en forma d‟òxids un cop a l‟atmosfera es rehidraten 

formen àcids, que al precipitar destrossen els ecosistemes i la vida que hi ha en 

ells. 

Però també s‟ha de fer esment al tema del escalfament global ja que els CO2 i el 

CH4 son els gasos responsables d‟aquest efecte, al generar en l‟atmosfera un 

efecte pantalla de les radiacions en forma de calor que allibera el sòl al incidir en 

ell la llum solar, rebotant aquesta i no dissipant-se al espai exterior. 

Tots aquests inconvenients deixen d‟existir o es veuen atenuats, segons el 

mètode usat en la seva fabricació, amb l‟Hidrogen, la combustió del qual nomes 

allibera H2O. 
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Figura 1.6 cicle del carboni al medi ambient. 

 

 

1.2. Característiques de l‟hidrogen. 

L‟hidrogen (del francès Hydrogène, i a la vegada del grec hydor, aigua i 

gennasin, generar) va ser reconegut com un element químic el 1776 per Henry 

Cavendish; més tard Antoine Lavoisier li donaria el nom per el que el coneixem. 

L‟ hidrogen és un element químic de número atòmic 1. A temperatura ambient és 

un gas diatòmic inflamable, incolor, sense olor i és l‟element químic més lleuger i 

més abundant de l‟Univers. Les estrelles durant la major part de la seva vida 

estan formades majoritàriament per aquest element en estat de plasma. Apareix 

a més a més en multitud de substàncies, com per exemple l‟aigua i els 

compostos orgànics, i és capaç de reaccionar amb la majoria dels elements. El 

nucli de l‟ isòtop més abundant està format per una sol protó. A més a més 

existeixen dos isòtops més: el deuteri, que té un neutró i el triti que en té dos. 

Es l‟element químic mes lleuger, el seu isòtop mes abundant està constituït per 

un únic parell protó – electró. En condicions normals forma un gas diatòmic (H2) 

amb un punt d‟ebullició a 20.27 K ( -252.88 ºC) i punt de fusió de 14.02 K (-

259.13 ºC). Sotmès en una pressió elevada, com es el cas del espai exterior, l‟ 

hidrogen no forma aquest gas diatòmic, i existeix en estat monoatòmic ( H), ja 

que amb una densitat d‟un àtom per cada metre cúbic d‟espai la probabilitat que 

reaccionin es molt baixa. 

L‟ a mes te una missió de vital importància al univers, sense ell i l afusió dels 

seus nuclis, formant Heli i alliberant grans quantitats d‟energia, es el primer 

responsable de la formació de les estrelles i per tant del univers en si mateix. 

Te una electronegativitat mitja (2.2) per tant pot reaccionar i formar compostos 

estables amb pràcticament qualsevol element, sobretot amb els metalls dels 

grups 1 i 2 i els elements dels grups 15, 16 i 17 amb els que forma hidrurs, 
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alguns d‟aquests compostos mes coneguts son l‟amoníac (NH3) i sobretot l‟aigua 

(H2O), però també son de gran importància àcids com l‟àcid sulfúric (H2SO4), cal 

esmentar amb especial interès els compostos amb el carboni (grup 14), ja que 

aquests son el fonament de la química orgànica i per tant de la vida. 

En condicions normals coexisteixen dos tipus d‟ àtoms d‟hidrogen, l‟orto i el para, 

en funció de la direcció del seu spin, aquestes dues formes coexisteixen dins de 

la molècula d‟ H2 en proporcions de 25% per al para i 75% per al orto; aquestes 

dues formes tenen propietats físiques lleugerament diferents l‟un del altre, ja 

que, per exemple, la forma para te un punt d‟ebullició 0.1 K mes baix que la 

forma orto. 

L‟ te dos isòtops, el deuteri (D) i el triti (T), els dos radioactius; el deuteri es 

troba habitualment en l‟aigua en forma d‟òxid (D2O), formant l‟aigua pesada, 

molt usual a les central nuclear per a refredar les barres de plutoni i urani 

empobrit fins a atenuar la seva activitat radiològica. 

 

 

Taula 1. Propietats físico-químiques dels diferents isòtops. 

Mesurades a -259.1 ºC. 

Constants físiques H2 D2 T3 

 Massa atòmica 1.0078 2.0141 3.0160 

Punt ebullició (K) 20.6 23.9 25.2 

Longitud d‟enllaç (Å) 0.7414 0.7414 0.7414 

Energia d‟enllaç ( KJ·mol-1) 435.5 443.4 446.9 

Calor latent de fusió ( KJ·mol-1) 0.0117 0.197 0.250 

Pressió de vapor ( mm Hg) 54 5.8 - 

 

1.3. Usos de l‟hidrogen 

L‟ hidrogen és una molècula molt important en la industria ja que es fa servir en 

un gran numero d‟aplicacions en sectors tan diversos com la industria química, 

les refineries de petroli, metal·lúrgia o electrònica entre d‟altres. 

A la industria química l‟hidrogen és de gran interès, ja que participa en les 

reaccions d‟adició en processos d‟hidrogenació o com agent reductor en 

processos de reducció. Els processos mes destacats son: 

La síntesi d‟amoníac, que s‟obté per reacció catalítica entre nitrogen i hidrogen; 

Processos de refineria, en reaccions d‟hidrogenació on te com objectiu principal 

l‟obtenció de fraccions lleugeres de petroli a partir d‟altres mes pesades 

augmentant el numero d‟àtoms d‟hidrogen i disminuint la seva massa molecular; 
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Processat de carbó, sotmetent al carbó a variacions de pressió i temperatura es 

poden obtenir productes líquids o gasosos mitjançant diferents processos 

(hidrogenació, hidropirolisis y gasificació); 

Síntesi orgànica, en química orgànica l‟ hidrogen participa en processos 

d‟obtenció de productes químics o intermedis; 

Síntesi inorgànica, l‟ hidrogen es vital en processos de gran importància 

comercial com per exemple la producció d‟àcid clorhídric, peròxid d‟hidrogen 

(aigua oxigenada), hidroxilamina, etc. 

 

Figura 1.4 distribució dels usos del hidrogen. 

 

A la industria siderúrgica, el mineral de ferro pot ser reduït mitjançant coc o un 

gas que contingui hidrogen, monòxid de carboni o mescles d‟aquests. A mes en 

siderúrgia l‟ hidrogen es fa servir com a agent reductor en processo de producció 

d‟altres metalls no-ferrics (com per exemple coure o níquel). 

A part dels usos mes comercials i massius del hidrogen també ni ha d‟altres que 

surt acompte esmentar, com ara, el seu us com a combustible aeroespacial, com 

a combustible per aconseguir flames d‟alta temperatura, en la producció de 

semiconductors, en tractaments d‟aigües, entre d‟altres. 
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CAPÍTOL 2: SITUACIÓ 

ACTUAL DE LA  

PRODUCCIÓ 

D’HIDROGEN 
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2.1. Introducció. 

 Al contrari que el petroli o el carbó, l‟ hidrogen no es tracta d‟un recurs no es un 

recurs natural, per tant es pot explotar de la mateixa manera, sinó que s‟ha de 

generar a partir d‟altres components químics. Es per aquets motiu que l‟ 

hidrogen es considerat un portador secundari d‟energia, o el que també 

s‟anomena un vector energètic. La majoria de compostos orgànics son una 

combinació de carboni i hidrogen, com en el cas del gas natural, i biomassa. 

El procés per extreure l‟ hidrogen dels hidrocarburs s‟anomena reformat 

d‟hidrocarburs, el l‟actualitat el reformat d‟hidrocarburs es el principal i menys 

costos dels mètodes que s‟utilitzen per a produir hidrogen, desafortunadament el 

reformat d‟hidrocarburs desprèn compostos contaminants surant el procés. 

El procés per extreure l‟ hidrogen del aigua s‟anomena electròlisis del aigua, en 

principi aquest mètode no emet durant el seu procés matèries contaminants, 

sempre que la font primària d‟energia sigui renovable, però te la desavantatges 

que necessita grans quantitats d‟energia elèctrica. 

També existeixen altres mètodes per a l‟obtenció d‟hidrogen com ho son: la 

descomposició termoquímica del aigua, foto conversions, processos biològics, 

producció a partir de biomassa, i altres processos industrials. 

Tot i que aquests mètodes es presenten com una gran opció de cares al futur, la 

majoria encara estan en una fase experimental i molt pocs son viables a una 

escala industrial. 

L‟ hidrogen pot ser produït a gran escala en plantes industrials o be a petita 

escala en instal·lacions d‟us local o aïllat, l‟avantatge de les produccions a gran 

escala es que les plantes es poden situar a prop de les fonts d‟energia per així 

tractar de reduir els costos, però pateixen dificultats alhora del  transport dl 

producte final, alguns mètodes com ara la producció a partir de biomassa nomes 

poden ser realitzats a gran escala. 

La producció a petita escala pot reduir els problemes derivats del transport ja 

que l‟ hidrogen produït pot ser utilitzat en el moment, però presenten el 

problema que els equipaments son lleugerament de major volum en relació al 

hidrogen produït que en les grans instal·lacions. 

Actualment ,l‟obtenció d‟hidrogen en el mon prové del tractament de 

combustibles fòssils, com a subproducte en industries químiques, o a partir del 

refinat del petroli. La producció d‟ hidrogen a partir d‟energies renovables encara 

no es viable a gran escala. 

Avui en dia produir hidrogen te uns costos entre 3 i 15 vegades mes elevats que 

produir gas natural i entre 1,5 i 9 vegades mes que la benzina, depenent en tots 

els casos del mètode utilitzat. 

Idealment l‟energia aportada seria igual a l‟energia continguda en el gas 

sintetitzat, però la producció d‟hidrogen a partir de qualsevol procés implica una 

transformació d‟energia, i desgraciadament, les transformacions d‟energia 

sempre porten associades pèrdues d‟aquesta. 
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Figura 2.1. Balanç producció d’hidrogen. 

 

Figura 2.2. Distribució de les matèries primes par a la producció 

d’hidrogen 
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Figura 2.3. Evolució del consum de combustibles 

 

 

la figura anterior ens mostra una perspectiva sobre l‟ús dels combustibles en el 

futur,on es veu clarament la tendència seguida fins a dia d‟avui en quant a l‟ús 

de combustibles per a obtenir energia, seguint aquestes tendències podem 

pensar que cap a l‟any 2100 els sistemes energètics es basaran pràcticament en 

la seva totalitat en l‟ús de gasos com a combustibles, i entre ells, l‟ hidrogen. 
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CAPÍTOL 3: MÈTODES 

DE PRODUCCIÓ 

D’HIDROGEN BASATS 

EN COMBUSTIBLES 

FÒSSILS. 
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3.1. Introducció. 

Els processos de producció que es basen en l‟ús de combustibles fòssils son avui 

en dia, el principal mètode de producció, la gran majoria d‟aquests son processo 

de conversió química. 

La designació de processos de conversió química resulta molt amplia, degut a 

que es pot aplicar a tan combustibles fòssils (carbó i hidrocarburs) com a fonts 

renovables (biomassa) els principals processos son: 

 Reformat 

1. Reformat amb vapor d‟aigua. 

2. Oxidació parcial. 

3. Reformat auto tèrmic. 

 Piròlisis. 

 Gasificació. 

En tots els processos anteriors es produeix CO2 en major o en menor mesura, tot 

i que es possible al separació posterior. Aquesta es necessària si el procés prové 

d‟un combustible fòssil de cara a aconseguir un menor impacte mediambiental, si 

el procés prové de la biomassa aquesta separació no acabaria de ser viable 

econòmicament, ja que produiria un balanç negatiu de CO2. 

3.2. Processos de reformat. 

El reformat es un procés químic en qual l‟ hidrogen contingut en algun dels 

combustibles amb la presencia de vapor, oxigen o ambdós en una corrent de gas 

rica en hidrocarbur. Quan el reformat es refereix a combustibles sòlids, el procés 

s‟anomena gasificació. 

La composició especifica del producte depèn en gran mesura del combustible i 

mètode utilitzats, però sempre conte fraccions de nitrogen, diòxid de carboni, 

monòxid de carboni i un petit percentatge del combustible que no ha reaccionat. 

En essència el reformat d‟ hidrocarburs es basa en els passos següents: 

 Purificació de la matèria prima ( incloent l‟eliminació de sulfurs) 

 Reformat del vapor o oxidació de la matèria prima per separar l‟ hidrogen i 

formar els òxids. 

 Purificació del producte, conversió del monòxid de carboni a diòxid 

 Reducció secundaria del monòxid. 

Els processos amb reformat són els més habituals avui en dia per a l‟obtenció 

d‟hidrogen, des d‟un punt de vista termodinàmic, es poden classificar 

endotèrmics i exotèrmics, els primers requereixen de calor provinent d‟una font 

externa, com el reformat amb vapor d‟aigua, els segons alliberen calor, com en 
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la oxidació parcial, en el reformat auto tèrmic, hi ha una combinació dels dos 

cicles quedant el balanç de calor pràcticament nul. 

 

Els combustibles potencialment reformables son, teòricament, qualsevol 

hidrocarbur o alcohol, naturalment els combustibles amb d‟infraestructura de 

distribució mes extensa son els mes utilitzats. 

El metà( CH4) disposa ja d‟una infraestructura de distribució molt consolidada, a 

mes, es un combustible econòmic. El gas natural te uns nivells de sulfurs molt 

baixos i per tant la purificació prèvia te un cost mes baix. 

El metanol (CH3OH) es torba fàcilment disponible y pot ser reformat a 

temperatures relativament baixes (entre 200 i 300ºC), tot i que la seva densitat 

energètica es mes baixa que en la resta d‟hidrocarburs. 

La benzina i el diesel també son reformables també disposen d‟infraestructures 

molt consolidades, però la proporció Hidrogen / carboni es la mes baixa de dels 

productes usualment emprats, això te com a conseqüència directa que la 

quantitat d‟ hidrogen produït en relació al combustible utilitzat es relativament 

baixa. 

A mes els productes petrolífers inclouen compostos anomenats olefines i 

compostos aromàtics resultants dels processos de refinació. Les olefines resulten 

altament reactives i tendeixen a formar gomes de polímer i carbó. Els compostos 

aromàtics son estables i difícils de reformar i també tendeixen a formar carbons, 

la formació d‟aquestes gomes i carbons poden bloquejar zones actives del 

catalitzador i la seva formació depèn en gran mesura de la temperatura 

d‟operació. 

Figura 3.1. Representació de les olefines i dels compostes aromàtics 

 

Olefines 

 

Compostos aromàtics. 
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3.2.1. Tipus de reformadors. 

Existeixen tres tipus principals de reformadors, reformadors amb vapor, 

reformadors per oxidació parcial y reformadors per descomposició tèrmica. Tot i 

que també es troba un quart tipus de reformador que combina el reformat amb 

vapor i la oxidació parcial, aquest quart tipus es denomina reformador 

ectodèrmic. 

Figura 3.2. Procés complet del reformat amb vapor. 
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3.2.2. Reformador de vapor. 

Els reformadors amb vapor son actualment els mes eficients i econòmics, a mes 

de ser el reactor mes utilitzat per a la producció d‟hidrogen.  

L‟ “steam reforming” o reformat amb vapor d‟aigua es basa en el principi que el 

contingut en hidrogen del combustible es descompon davant la presencia del 

vapor excedent en catalitzadors i produeix una mescla d‟ hidrogen i monòxid de 

carboni. 

El combustible mes usual degut al seu cost es el gas natural i aquest procés  

també s‟anomena SMR (“ steam methane reformer”) i es pot aplicar a una gran 

varietat de hidrocarburs, gas natural , GLPs ( gasos liquats del petroli) i alcohols. 

De tots ells el mes utilitzat, per disponibilitat i preu de mercat es el gas natural. 

El procés detallat a continuació és el que correspon al reformat amb gas natural. 

Actualment es segueix el següent procés per etapes: 

La primera etapa en el reformat del gas natural es la conversió primària, on es 

produeix la de dessulfuració això es pot efectuar fent servir carbó actiu que 

absorbeix el sulfurs i els mercaptans que enverinen els catalitzadors, també 

s‟utilitza habitualment òxids de ferro i de zinc, aquestes reaccions s‟efectuen a 

uns 400 ºC aproximadament. 

Figura 3.3. Desulfurador 

 

El convertidor primari consisteix en uns tubs d‟acer inoxidable d‟uns 25 cm de 

diàmetre i de 6 a 9 metres de longitud muntats en un forn refractari, degut a les 

condicions d‟operació tant severes els tubs son fabricats d‟un acer del tipus 310 

que conte un 25% de crom i 20% de níquel. El catalitzador es troba a l‟interior 

dels tubs i conté aproximadament del 15 al 35% de níquel en un estat reduït. 
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Figura 3.4. Convertidor primari. 

 

Figura 3.5. Convertidor secundari. 

 

 

La segona etapa consisteix en una reacció endotèrmica catalitzada entre el gas 

natural amb vapor d‟aigua a alta temperatura ( steam reforming ) produint una 

mescla de monòxid i hidrogen, anomenada “syngas” o gas de síntesi, la mescla 

de gasos es difícil de separar tan física com químicament ( seria necessari 

refredar fins als -205ºC per a que el monòxid condensi). 

 

 

CH4 (g)+ H2O (g) (Ni, 800ºC)  CO (g) + 3H2 ( ΔH = + 206,14 KJ). 
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Els gasos de sortida del segon convertidor contenen elevades quantitats de 

monòxid de carboni i per a augmentar el rendiment y facilitar també la separació 

posterior, el monòxid s‟oxida a diòxid. Per fer-ho es refreda la mescla i es torna a 

injectar vapor d‟aigua, aquest cop es duu a  terme sobre un catalitzador de Fe III 

( Fe2O3). 

 

CO(g) + h2O (g)  CO2 (g) + 4H2 (g) ( ΔH = - 41.2 KJ) 

 

La reacció es exotèrmica i per tant afavoreix una temperatura d‟operació mes 

baixa (340 ºC aproximadament), aquesta reacció te lloc al convertidor de vapor 

d‟aigua. 

Figura 3.6. Convertidor de vapor d’aigua. 

 

Els gasos de sortida dels convertidors s‟envien a un intercanviador de calor per 

ser refredats, condensen llavors el vapor d‟aigua i el diòxid de carboni, 

recuperant llavors el calor sensible. 

Sovint el diòxid es recupera en unitats convencionals on hi ha una reacció de 

metanació. 

En aquests es produeixen les següents reaccions: 

 

CO (g) + 3H2 (g)   CH4 (g) + H2O (g)  ΔHº298 K= - 49271 Kcal/mol 

CO2 (g) + 4H2 (g)         CH4 (g) + 2H2O (g)    ΔHº298 K= - 133485 Kcal/mol 

O2 (g) + 2H2 (g)           2H2O (g)                     ΔHº298 K= - 115596 Kcal/mol 

 



 Estudi tècnic econòmic per a la generació d’hidrogen gas 

 - 29 - 

Figura 3.7. Metanador. 

 

Tot i que aquesta corrent es pot separar per altres mètodes: 

Per mitjans físics: una opció es refredar la mescla per sota de la temperatura de 

condensació del CO2 (-78 ºC) molt diferent a la del hidrogen (-253 ºC). 

Econòmicament es viable mitjançant un servei de fred en planta. També es 

poden fer servir membranes de adsorció - desorció on s‟obté l‟ hidrogen amb una 

puresa del 99,999% , els gasos restants son re circulats de nou a la alimentació 

del reformador. 

Per mitjans químics: el CO2 es un àcid que reacciona amb un solució de carbonat 

potàssic, escalfant es pot regenerar el carbonat. 

 

En tot el procés la reacció global es la següent: 

 

CH4 (g) + H2O (g)  CO2 (g) + 4H2 (g) ( ΔH = + 164.8 KJ). 

 

 

El rendiment del procés es del 80% aproximadament, mesurat respecte als 

poders calorífics inferiors del hidrogen produït i al gas natural utilitzat. 

La utilització d‟alcohols, especialment metanol, resulta menys endotèrmica i es 

produeix a temperatures molt mes baixes ( de 200 a300ºC) amb conversions 

pròximes al 99%, aquest fet fa que sigui interessant per a produir hidrogen, tot i 

que va perdent interès a mesura que les piles directes de metanol ( supressió del 

reformador) van assolint nivells de desenvolupament adequats. 
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Figura 3.9. esquema del procés reformat amb vapor d’aigua. 

 

El la figura 3..9 s‟observa l‟esquema de planta en el procés de reformat 

3.2.3. Processos d’oxidació parcial. 

La oxidació parcial, POX (“Partial Oxidation”), consisteix en una oxidació 

incompleta de un hidrocarbur,on nomes s‟oxida el carboni (i nomes fins a CO) 

quedant lliure el H: 

 

2CH4 + O2  2CO + 4H2 ( ΔH = -36 KJ/mol) 

 

Degut a que en els reformadors per oxidació parcial l‟oxigen de la reacció prové 

del aire, també circula amb ell el nitrogen diluint l acorrent de combustible. 

Usualment els reformadors d‟oxidació parcial fan servir hidrocarburs mes pesats 

que els de vapor d‟aigua 

Aquesta reacció al ser exotèrmica permet prescindir de cremadors externs. 

La reacció succeeix amb oxigen pur o amb aire en presencia de catalitzadors a 

temperatures pròximes als 800ºC, l‟elevada presencia de CO en el producte pot 

afectar negativament , ja que pot dipositar restes de cendra, especialment a 

pressions elevades, aquestes cendres inhibeixen els catalitzadors. 

Aquest CO es pot eliminar oxidant-lo a CO2 o be desplaçant-lo amb aigua, per 

obtenir mes hidrogen i novament CO2. 
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El fet que la reacció sigui exotèrmica i s‟activi amb facilitat obre una via 

interessant en aplicacions destinades al transport, al poder utilitzar l‟experiència 

obtinguda dels vehicles impulsats amb gas natural, en aquest cas no es viable la 

separació del CO. 

El rendiment de la operació oscil·la entorn al 70%. 

Aquest processos també poden funcionar amb gas de refineria, o altres mescles 

de gasos, però també es pot produir hidrogen a partir d‟hidrocarburs líquids com 

el gasoil, diesel, i en ocasions fuel-oil. Aquestes son les tres versions mes 

comercials. 

S‟utilitza la combustió parcial no catalítica de la alimentació del hidrocarbur amb 

oxigen en presencia de vapor en una càmera de combustió amb una temperatura 

que esta compresa entre els 1300 i els 1500 ºC. 

La reacció es exotèrmica així que cal mantenir controlada la temperatura per 

evitar accidents. 

La composició del producte depèn de la relació C/H de l‟alimentació, així doncs la 

pressió no te una importància significativa, normalment el procés es compren 

entre els 2-4 MPa fent servir equips compactes per estalviar els costos dels 

equips de compressió. 

Una composició típica en la sortida del procés amb una entrada de fuel-oil es la 

següent: 

Taula 2. Composició a la sortida de la oxidació parcial de fuel-oil. 

Producte fracció molar 

H2 0.48 

CO 0.461 

CO2 0.043 

CH4 0004 

N2 0.003 

H2S 0.009 

 

Aquest gas te una relació d‟òxids de carboni/ hidrogen mes elevada que el 

reformat de vapor. 

Els reformadors d‟oxidació parcial presenten una sèrie de avantatges y 

desavantatges comparats amb els reformadors de vapor. Les principals 

desavantatges que tenen els aquest tipus de reformadors son les altes 

temperatures i pressions de funcionament, una eficàcia tèrmica menor així com 

una producció mes baixa. 
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3.2.4. Reformat auto tèrmic. 

El reformat auto tèrmic, ATR (“ auto-thermal reforming”) es un procés molt 

estudiat i de gran aplicació en la industria en grans unitats centralitzades, nomes 

recentment s‟ha importat aquesta tecnologia a petits equips. 

Combina el SMR i el POX, de tal manera que el calor alliberat en el POX pot ser 

utilitzat en el SMR,donant lloc a un balanç pràcticament nul. 

El CO produït es desplaçat amb aigua per produir mes hidrogen i CO2. L‟eficiència 

del procés es similar a la del mètode d‟oxidació. 

L‟eficiència es similar al POX. 

3.2.5. Processos de piròlisis. 

la piròlisis consisteix en la descomposició de un combustible sòlid (carbó o 

biomassa), mitjançant calor ( 450ºC per a la biomassa i 1200ºC per al carbó), 

sense la presencia del oxigen. Els productes finals d‟aquest procés depenen de la 

naturalesa del combustible, la temperatura i al pressió de la operació i dels 

temps de permanència del combustible. 

Els productes obtinguts son : 

- Gasos compostos per H2, CO, CO2 i hidrocarburs ( normalment CH4). 

- Hidrocarburs líquids. 

- Residus carbonosos. 

Des d‟un el punt de vista de la producció d‟hidrogen interessa controlar la reacció 

per a que es produeixi syngas, que posteriorment pot ser utilitzat per al reformat 

amb vapor. 

La piròlisis ha estat utilitzada desde fa bastant temps per obtenir “gas de hulla”, 

en el que s‟introdueix en un forn sense aire a 1200ºC produint coc i una mescla 

de gasos al 50% de hidrogen, 10%CO, 2% CO2, 30% CH4 4% de N2 i 4% 

d‟altres. Es poden aconseguir uns 350 gr. de gas per Kg de “hulla”, obtenint 650 

gr. de coc com a residu. 
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3.2.6. Processos de gasificació. 

Figura 3.10. Procés de gasificació ( carbó) 

 

 

El procés de gasificació consisteix en una combustió en una atmosfera pobre 

d‟oxigen en la que s‟obté CO, CO2, H2 i CH4 en unes proporcions que depenen de 

la matèria primera que s‟hagi emprat i les condicions d‟operació. L‟oxigen a la 

entrada varia entre el 10% i el 50% estequiomètric i la temperatura pot oscil·lar 

entre els 700 i els 1000 ºC, aquest procés s‟aplica tant a biomassa com a carbó. 

Si la reacció esdevé en presència d‟aire s‟obté un “gas pobre” ( gas de gasogen) 

que en el cas del carbó conté entre un 25 i un 30% de CO, del 60 al 70% de N2  i 

poques quantitats de O2 i CO2 per a obtenir l‟ hidrogen serà necessària una 

separació del CO2 tal i com s‟ha comentat en punts anteriors. 

Per al contrari si la reacció esdevé amb presència d‟oxigen i vapor d‟aigua s‟obté 

syngas que pot ser útil per a produir apart d‟hidrogen altres líquids com metanol 

o benzina. 

Per tant, des d‟un el punt de vista de la producció d‟hidrogen interessen els 

processos de gasificació on hi son presents el vapor d‟aigua i l‟oxigen. 

La gasificació a partir de carbó resulta interessant degut a que es un 

procediment per obtenir hidrogen de forma massiva on  la separació posterior del 

CO2 resulta viable econòmicament, la instal·lació representa un 5% dels costos 

de producció, en concret la gasificació e pot integrar en un cicle combinat ( 

GICC) al que també es pot atorgar la capacitat per la captura del CO2 , de tal 

manera que e pot parlar d‟una nova forma de cogeneració: la producció 

simultània d‟electricitat i hidrogen. 
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Figura 3.10. Procés simplificat de gasificació integrada en un cicle 

combinat. 

 

La figura 3.10 reprodueix l‟esquema simplificat d‟un procés de gasificació de 

carbó, integrat en un cicle combinat ( GICC), aquest consta de tres nivells: 

En el primer, l‟aire per obtenir l‟oxigen de la gasificació s‟obté del compressor. 

En el segon, el nitrogen obtingut del aire, es fa servir per al transport pneumàtic 

i el condicionament del carbó, així com per controlar la temperatura de la càmera 

de combustió. 

En el tercer, el refredament del gas produeix vapor d‟aigua que serveix 

d‟alimentació al cicle combinat. 

En la figura 6 es mostra la integració dels sistemes anteriors per a produir 

electricitat i hidrogen. 

L‟hidrogena així obtingut te una puresa del 70 al 80%, suficient per a la 

combustió en el cicle combinat, aquesta puresa també es suficient per a que 

pugui ser emprat en piles de combustible d‟alta temperatura. 
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3.2.7. Termòlisis. 

Els processos de termòlisis impliquen una extracció del hidrogen de la molècula 

que el conté mitjançant el calor, sota aquesta definició els processos anteriors 

també es poden classificar com a termòlisis, la consideració depèn de la font de 

calor emprada, així, en els processos químics, el calor s‟extrau de la matèria 

prima mitjançant la combustió, en la termòlisis en canvi el calor prové d‟una font 

externa. 

Els principals tipus de procés es poden agrupar en funció de la temperatura 

d‟operació en tres classes: 

Figura 3.11. Classes de termòlisis 
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Com es pot veure en la figura anterior el procés que mes temperatura requereix 

es la termòlisis directa del aigua ( 2500 K), per tant resulta inabordable en un 

sentit pràctic, els processos de temperatura intermèdia ( classe II ) es on es 

recullen els processos de descarbonització ( piròlisis, gasificació i reformat) 

situats tots en uns 1000 K , també pertanyen a la classe II les reaccions de 

reducció d‟òxids metàl·lics. Per últim hi ha els processos a baixa temperatura ( 

entre 900 i 1000 K ) on succeeixen diversos cicles termoquímics, com  ara el 

iode-sofre. 

Els processos classe I l‟integren els anomenats cicles termoquímics de 

temperatura moderada, els mes importants son els que es basen en la família del 

sofre i els cicles UT-3. 

3.2.8. Cicle termoquímic UT-3. 

Aquest mètode ha estat desenvolupat a la universitat de Tokio, el procés UT-3 es 

un dels cicles termoquímics mes estudiats del mon. 

Aquest procés va ser desenvolupat amb la finalitat d‟introduir-lo a les centrals 

nuclears. 

L‟eficiència es troba al voltant del 40 al 50%, el cicle involucra les següents 

reaccions: 

 

 

Figura 3.13. Reaccions del cicle UT-3. 

 

La primera reacció es l‟etapa mes lenta i per tant l‟etapa limitant de la velocitat 

de reacció en quant a la cinètica del cicle. 

Es un cicle que avui en dia encara presenta moltes carències degut a que dues 

reaccions son endotèrmiques i una exotèrmica, a mes transcorren en quatre 

reactors en sèrie, es a dir s‟ha de realitzar una reacció endotèrmica en un reactor 

durant unes hores i desprès una exotèrmica en direcció contraria i així 

successivament. 
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figura 3.14. Esquema cicle UT-3 

 

els processos de classe II integren el SMR, la piròlisis, la gasificació i altres 

mètodes termolítics. 

De les reaccions de classe II ja s‟ha parlat anteriorment i es per aquest motiu  

que no es comentarà gaire mes al respecte, tret de la reducció per òxids 

metàl·lics la qual no s‟ha esmentat amb anterioritat. 

 

Figura 3.15. Esquema dels processos de descarbonització. 
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CAPÍTOL 4: 

ELECTRÒLISI DE 

L’AIGUA. 
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4.1. Introducció. 

L‟electròlisi es un mètode de separació dels elements que formen un compost 

aplicant una corrent elèctrica. 

En primer lloc es produeix la descomposició d‟ions, seguida, en alguns casos de 

reaccions secundaries. 

En general el procés electrolític consisteix a dissoldre una substancia en un 

determinat dissolvent, amb l‟objectiu que els ions que composen aquesta 

substancia estiguin de forma lliure en aquesta dissolució. 

Posteriorment un cop els ions es troben de forma lliure en la solució s‟aplica un 

corrent elèctric a un parell d‟elèctrodes conductors col·locats en la dissolució. 

L‟elèctrode que queda carregat positivament es coneix com a ànode, i el que 

queda carregat negativament s‟anomena càtode. 

Cada un d‟ells atreu als ions de carrega oposada, d‟aquesta manera l‟ànode atrau 

als ions negatius i el càtode atrau als ions negatius. 

L‟energia necessària per a separar els ions i incrementar la seva concentració en 

els elèctrodes, prové d‟una font d‟energia elèctrica que manté la diferencia de 

potencial en els elèctrodes. 

En els elèctrodes els electrons son absorbits o emesos pels ions, formant 

concentracions dels ions o dels composts desitjats. 

4.2. Electròlisi de l‟aigua. 

En el cas de l‟electròlisi del aigua, en el càtode es on es produeix l‟ hidrogen. 

Va ser descoberta per el físic i químic angles Michael Faraday al l‟any 1820. 

La descomposició d‟aigua a 25 ºC requereix una aportació de 285.83 MJ/kMol, 

que es la seva entalpia de formació, d‟altra banda tan sols es necessari aportar 

2327.83 MJ/kMol en forma de treball elèctric, la diferencia que s‟aprecia la rep el 

sistema en forma de calor. 

Tot el procés es duu a terme en el que s‟anomena cuba electrolítica. 
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Figura 4.1. Cuba electrolítica. 

 

 

 

Les reaccions que esdevenen en ella són les següents: 

 

Ànode: H2O  ½ O2 + 2H+ + 2e- 

Càtode: 2H+ + 2e-  H2 

Total:  H2O  H2 + ½ O2 

 

4.2.1. Eficiència. 

 

Per estudiar l‟eficiència del procés hi ha diversos índex representatius, usualment 

el mes comú es utilitzar l‟eficiència energètica, com a relació en el poder 

calorífica del producte obtingut i l‟energia consumida en la seva obtenció. El 

procés d„electròlisi de l‟aigua té una eficiència energètica d‟ entre el 50 i el 75%. 

Un altre manera seria estudia rel consum elèctric, com l‟energia consumida per 

obtenir 1 Kg d‟ hidrogen o un Nm3, que actualment pot estar al voltant de 45 

kWh/ Kg d‟ hidrogen. 

Tenint en compte el preu actual del KWh es fàcil intuir que aquest mètode mai 

podrà ser tant competitiu com el reformat, a menys, es clar, que els 

combustibles fòssils s‟encareixin substancialment, o es faci servir una font per 

obtenir electricitat mes barata. 

En aquest sentit s‟estan desenvolupant diversos procediments per obtenir 

energia elèctrica a partir d‟energies renovables. 
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4.3. Fonaments del procés d‟electròlisi. 

En els processo electrolítics s‟ utilitza energia elèctrica per a descomposar les 

molècules d‟aigua en hidrogen i oxigen. Aquesta energia elèctrica pot procedir 

tant d ela xarxa elèctrica, com ser obtinguda a partir de diverses fonts 

renovables. 

Es un mètode conegut i experimentat que proporciona hidrogen pur de molt alta 

qualitat. 

La variació d‟energia lliure de Gibbs per a l‟electròlisi del aigua ∆Gº s, H2o a 25 ºC y 

1 bar es de 237 KJ/Mol, això  implica que la reacció no es espontània, la reacció 

de formació d‟aigua a partir d‟hidrogen i oxigen, com succeeix a una pila de 

combustible, succeeix amb una  ∆Gº s, H2o de -237 KJ/Mol per tant aquesta reacció 

en aquest sentit si es espontània. 

Per a un procés electroquímic a pressió y temperatura constants el treball màxim 

útil es igual a la variació d‟energia lliure de Gibbs. En una pila de combustible tot 

el treball reversible es energia elèctrica, en aquest cas Wel = ∆G. 

L‟ energia tota necessària per a produir l‟electròlisi del aigua es equivalent a la 

variació d‟entalpia ∆H. Per al seu càlcul es tenen en compte les irreversibilitats 

associades al procés, T∆S. Per a un procés reversible aquest terme representa l‟ 

aportació  d‟energia tèrmica. La variació d‟entalpia per a un procés electrolític en 

condicions estàndard es ∆Hº
s, H2O = 286 KJ/Mol. 

 

4.3.1. Components bàsics d’una cel·la d’electròlisi. 

L‟aigua es pot descomposar en hidrogen i oxigen utilitzant una corrent elèctrica 

(continua) entre dos elèctrodes separats per una solució aquosa d‟un electròlit 

amb una conductivitat iònica adequada. 

Per a que aquesta reacció es produeixi, es deu aplicar un voltatge mínim entre 

ànode i càtode. Aquest voltatge mínim, es denomina voltatge reversible. 

La tensió mínima requerida per a descomposar aigua a 25 ºC es de 1.23 V. Per a 

que la reacció s‟iniciï a aquest voltatge, es necessari aportar energia en forma de 

calor. A 1.47 V i la mateixa temperatura ja no es necessari aquesta aportació de 

calor, i per voltatges superiors, la reacció produeix un excés d‟energia que es 

necessari d‟evacuar. 

El valor típic d‟operació per a un electrolitzador comercial es de 1.85V/cel·la. 

Normalment l‟ànode esta normalment fabricat en níquel i es troba recobert d‟un 

catalitzador a base de petites quantitats de platí, aquest catalitzador permet una 

ràpida formació de la molècula d‟hidrogen a partir de l‟ hidrogen atòmic adherit a 

la superfície del elèctrode. 

La principal funció de la membrana separadora o diafragma es evitar que un cop 

formats, entrin en contacte, l‟oxigen i l‟ hidrogen, a la vegada que es permet el 

pas d‟ions entre els elèctrodes. Aquestes membranes no suporten gaire be les 
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altes temperatures, a partir dels 90ºC poden patir ruptures i perdre la seva 

funcionalitat. 

En alguns casos la membrana esta fabricada amb un material a base de polímer 

que actua com a semiconductor d‟ions o electròlit, tenint el que es denomina 

“membrana de polímer sòlid” ( SPE segons les seves inicials en angles) 

 

4.3.2. Irreversibilitats del procés d’electròlisi. 

La cinètica de les reaccions electroquímiques que tenen lloc en el procés 

electrolític es poden expressar en termes de sobrepotencial. Aquest ve 

determinat pe runa estructura i composició de la interfase electrolit-electrode. 

El comportament d‟un electrolitzador esta influenciat per la cinètica del 

elèctrodes per la estructura física i la geometria de la cel·la i per el tipus 

d‟electròlit utilitzat. Aquets factors es manifesten com a pèrdues d‟eficiència, 

augment del voltatge requerit respecte del teòric, i donen lloc a pèrdues per 

polarització, sobrepotencial, o sobrevoltatge. 

El voltatge teòric a circuit obert o voltatge d‟equilibri d‟una cel·la electrolítica es 

el voltatge que es pot mesurar en les bornes quan es treballa en buit, aquest 

valor a circuit obert es calculat sobre la base de la termodinàmica. 

Aquestes irreversibilitats es denominen: 

Sobrevoltatge d‟activació, que es la pèrdua motivada per el fet d‟estar limitada la 

velocitat de transferència de carrega. L‟elecció d‟un catalitzador adequat i l‟ 

increment de la temperatura d‟operació poden disminuir el valor del 

sobrevoltatge. 

Sobrevoltatge de concentració: es degut a les diferencies de tensió que 

apareixen com a conseqüència de processo difusius (gradients de pressió, canvis 

em la velocitat de difusió de líquids i gasos). El retràs en assolir les condicions 

estacionaries o be l‟absència de condicions d‟equilibri, so n l‟origen de diferencies 

de concentració de l‟electròlit. Altres paràmetres que afecten a aquest 

sobrevoltatge son la porositat dels materials ( amb l‟influencia en el flux de gasos 

i líquids) o la permeabilitat de les membranes( amb influencia sobre el flux iònic) 

Sobrevoltatge de reacció: ve motivat per els canvis de concentració existent en 

la interfase electrolit-electrode com a conseqüència del consum de reactants en 

la mateixa. 

Sobrevoltatge de transferència: es el sobrevoltatge V que es necessita per a 

provocar que una corrent I flueixi cap o des de un elèctrode. Ve expressat per al 

equació de Tafel  

V= a+b log(i) 

On a i b son constants determinades experimentalment i i es la densitat de la 

corrent que travessa el elèctrode. Aquest sobrevoltatge es una mesura de la 

irreversibilitat de la reacció que te lloc al elèctrode. 
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Sobrevoltatge òhmic: esta directament relacionat amb la caiguda de tensió 

produïda al circular una intensitat a traves d‟un medi amb determinada 

resistència elèctrica. La resistència òhmica dels elèctrodes i del electròlits mostra 

un comportament d‟acord amb la llei d‟ohm. 

En teoria son necessaris 3.24 kWh per a produir un metre cúbic d‟hidrogen, en 

canvi a la practica, el rendiment actual dels electrolitzadors es situa entorn al 

70% el que suposa entre 4 i 4.6 kWh reals per a produir un m3 d‟hidrogen. 

 

4.3.3. Tipus d’electrolitzadors. 

Depenent del tipus d‟electròlit usat ( àcid o basic), es tenen electròlisis en medi 

àcid o àlcali. Tot i que la reacció global de descomposició d‟aigua en hidrogen i 

oxigen es la mateixa en ambdós casos, les reaccions que tenen lloc en els 

elèctrodes son diferents segons el cas. En un electrolitzador alcalí, el sions OH- 

son els encarregats del transport iònic mentres que en un àcid, l‟encarregat es l‟ 

ió H3O
+ 

Figura 4.2. Electrolitzador. 

 

La velocitat de producció d‟ hidrogen esta relacionada amb la densitat de corrent 

( intensitat dividida entre l‟àrea activa del elèctrode).  

En general unes altes densitats de corrent suposen uns alts costos d‟operació per 

unitat d‟hidrogen, tot i que també un menor dimensió i menors costs 

d‟instal·lació. 

Valors típics d‟operació estan al voltant de 2000 A/m2. 

Les cel·les elementals es combinen per a donar lloc a “sracks” d‟electrolitzadors, 

aquests poden ser unipolars (connexió en paral·lel) o bipolars (connexió en 
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sèrie). Els electrolitzadors unipolars es caracteritzen per operar amb altes 

tensions i baixes intensitats. 

Pràcticament quasi tots els electrolitzadors comercials son bipolars. 

A nivell mundial, hi ha molt pocs fabricants d‟electrolitzadors que tinguin equips 

preparats per a una connexió directa amb una font d‟energia renovable, el que 

implica fonamentalment que els materials de les cel·les (especialment gracies a 

elèctrodes i catalitzadors avançats) no pateixin una variació de potencia de 

entrada variable així com amb caigudes rapida de tensió ( com pot ser el cas de 

les corbes representatives en les energies solar i eòlica). 

Figura 4.3. esquema de cel·les col·locades en “stack”. 

 

Figura 4.4. esquema bàsic d’una planta d’electròlisi 
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Figura 4.5.a. Electrolitzador de la marca nitidor, concretament el model 

“H2NITIDOR” 

 

Figura 4.5.b. Electrolitzador de la marca Nitidor, concretament el 

model “H2NITIDOR” 

 

Figura 4.5.c. Electrolitzador de la marca Nitidor, concretament el model  

“H2NITIDOR” 
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4.4. Electròlisi a través d‟energies renovables. 

 

Figura 4.6. Energies renovables existents en l’actualitat. 

 

Les fonts d‟energia renovable son fonamentals per a un subministre energètic 

sostenible.  

L‟energia eòlica es l‟energia amb un grau de desenvolupament mes alt i el seu 

creixement ha estat molt alt en els últims anys a Espanya, esperant que aquest 

es mantingui al alça en els anys vinents, front a la gran avantatge que 

representa obtenir energia d‟una font totalment neta i lliure d‟emissions com ho 

es el vent, la seva naturalesa intermitent fa que els sistemes de generació eòlica 

hagin de ser tractats amb una especial atenció  per atenuar les fluctuacions a la 

xarxa elèctrica, a mes les zones geogràfiques mes propicies es torben en zones 

rurals allunyades de les grans línies de distribució elèctrica, que si serien capaces 

d‟absorbir aquestes fluctuacions. 

L‟emmagatzemament de l‟energia es una solució per a aquests problemes. Una 

gestió apropiada d‟un sistema d‟emmagatzematge pot fer augmentar l‟ interès 

per aquest tipus d‟energia, ja que es podria aconseguir un equilibri adequat entre 

producció i demanda, cosa que avui en dia es difícil. 

L‟ hidrogen actua aquí com a vector energètic ja que pot ser conservat per al seu 

posterior us, per exemple en una pila de combustible per a generar electricitat, 

aportant a les instal·lacions eòliques una eina que permet respondre, d‟una 

forma rapida i eficient a les variacions brusques en la demanda. 
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L‟ hidrogen esta rebent molta atenció en els últims anys en aquest sentit, gracies 

a la seva flexibilitat, ja que a mes de poder utilitzats en piles de combustible, l‟ 

hidrogen pot ser utilitzat en motors de combustió interna o turbines. 

To i que ens referim principalment a l‟energia eòlica, aquests comentaris també 

son aplicables a la resta d‟energies renovables, com ara la solar fotovoltaica, la 

geotèrmica o la hidràulica, totes elles de condicions canviants en funció de la 

intensitat de la llum solar incident, que varia en funció de l‟ hora i del dia del 

any, com es el cas de la solar fotovoltaica. 

 

4.4.1. Producció d’hidrogen eòlica. 

El moviment de les masses d‟aire esta provocat per la diferència de temperatures 

entre l‟escorça i l‟atmosfera terrestre deguda a la radiació solar, aquestes tenen 

una energia definida com la quantitat d‟energia cinètica que porten aquestes 

masses capaç de transformar-se en energia mecànica. 

Aquesta energia es pot obtenir en qualsevol part del mon, es segura, no es pot 

exhaurir i, el mes important, es neta. 

Aquests sistemes de producció es poden tenir de manera aïllada, amb molins 

independents, o bé, agrupats formant el que s‟anomena granges eòliques. 

En el cas de les granges eòliques el sistema el formen diversos molins connectats 

entre ells a una línea de mitja tensió, 25000 V, la corrent que generen arriba a 

un transformador, que la passa a 400000 V, alta tensió, que es el voltatge típic 

en les línies de transport elèctric, d‟aquesta manera l‟electricitat generada entra 

a la xarxa normal de distribució. 

Per als casos on hi ha un moli aïllat, la corrent que genera aquest, ha de passar a 

per un convertidor AC/DC, l‟electricitat produïda es continua i el convertidor la 

transforma en alterna per a que pugui ser utilitzada per els diferents equips a qui 

doni servei, o en el cas mes pràctic per a la carrega d‟una bateria. 

Com ja s‟ha comentat a l‟estat espanyol hi ha zones on les corrents normals de 

circulació del vent son intenses i amb gran freqüència. 

Els sistemes de per a la producció d‟hidrogen es basen en la connexió a 

generadors d‟un o mes d‟un electrolitzadors on es produirà l‟electròlisi, el 

dimensionament d‟aquestes instal·lacions està estretament vinculat a les 

condicions de vent que es puguin obtenir, però generalment han d‟anar lligats a 

un sistema complementari d‟energia per a poder cobrir la falta de potencia 

deguda a la reducció en l‟energia del vent, recordem que aquesta no es mante 

constant, sinó que varia amb les condicions atmosfèriques. 

Aquesta producció encara està en fase d‟estudi, a data d‟avui la seva implantació 

dins dels sistemes de generació elèctrica, no es viable degut a les potencies 

requerides per els electrolitzadors i a que l‟energia es generada principalment per 

incorporar-la a la xarxa de distribució. 
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4.4.2. Producció d’hidrogen fotovoltaica. 

L‟energia solar fotovoltaica es aquella que utilitza la radiació solar per excitar una 

cèl·lula solar fotovoltaica, aquesta es composa d‟un material foto sensible, de tal 

manera que es produeix una diferencia de potencial. 

Una cèl·lula sol estar formada per diversos materials, les que mes s‟utilitzen son 

les de silici tot i que aquest ha d‟estar dopat amb fòsfor i Bor, però dins del silici 

podem comptar amb silici monocristal·lí, policristal·lí, i amorfa, els dos primers 

son els mes comercials. 

El comportament d‟una cèl·lula solar be donat per una corba característica que 

representa l‟ intensitat que dona la cèl·lula en front de la tensió. Aquesta corba 

per a una mateixa cèl·lula varia amb la irradiància ( W/m2) que rep  i la 

temperatura. 

Els valor mitjos per a les cèl·lules comercials son; una intensitat de 3A i un 

voltatge de 0.6 V. 

Un mòdul fotovoltaic es un conjunt de cèl·lules muntats en sèrie o en paral·lel, i 

solen estar formats per conjunts d e36, 72 o 108 cèl·lules. 

Si l‟objectiu es la formació d‟ hidrogen nomes caldrà connectar a la sortida 

d‟aquest un electrolitzador d‟igual manera que en una instal·lació eòlica. 

Per a millorar el rendiment existeixen diverses línies de investigació, les quals 

intenten millorar el rendiment de les cèl·lules, per tal d‟utilitzar menys material, i 

aconseguir que la cèl·lula rebi mes quantitat de radiació, tot i que tampoc es pot 

augmentar massa ja que les cèl·lules s‟escalfen i a partir de certa temperatura el 

rendiment disminueix. 
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CAPÍTOL 5: ALTRES 

MÈTODES DE 

PRODUCCIÓ. 
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5.1. Introducció. 

La demanda energètica mundial, estimada en 9 x 109 TM/any, es troba satisfeta 

en un 85% per combustibles fòssils, com el carbó ,el petroli o el gas natural. La 

combustió d‟aquestes fonts d‟energia te una incidència ambiental molt important 

degut al fet que el diòxid de carboni generat es un dels agents del efecte 

hivernacle. 

Aquesta situació no es sostenible a mitja termini, per tant es tracta d‟aconseguir 

una transició controlada cap a altres fonts d‟obtenció d‟energia netes segures i 

fiables. D‟entre les diferents opcions ja hem comentat diverses vegades que l‟ 

hidrogen gas es un combustible net, degut a que quan es combina amb l‟oxigen 

del aire allibera l‟energia continguda en l‟enllaç H-H formant aigua com a 

producte únic. 

L‟ que usualment es produït per SMR, naftes, altres hidrocarburs, alcohols o 

carbó, dintre del seu cicle hem vist com son necessàries tecnologies per a la 

captura del CO2 alliberat durant la combustió, per tant aquestes produccions, tot 

i que el producte final es sostenible i net, no ho son durant el procés, per tant 

encara s‟allibera a l‟atmosfera CO com a producte de la combustió 

d‟hidrocarburs, això es sense dubtes una solució únicament parcial a ala 

dependència energètica als hidrocarburs i també una solució parcial a 

l‟escalfament global i el canvi climàtic. 

Es per aquest motius que estan en estudi i desenvolupament diverses 

tecnologies que tracten de desvincular aquesta producció d‟ hidrogen al cicle del 

carboni. 

5.2. Producció d‟hidrogen a partir de biomassa. 

5.2.1. Gasificació de biomassa. 

La biomassa pot convertir-se en H2 i altres productes útils ( gasos, líquids i 

sòlids). 

Dels processos que existeixen per a fer-ho possible , un d‟ells es la gasificació, 

que està rebent una particular atenció en els últims anys. A mes, existeixen 

diversos processos bioquímics de transformació de biomassa en H2 però aquestes 

opcions es basen en la producció de compostos intermedis tals com 

monosacàrids i etanol que s‟han de transformar posteriorment mitjançant 

processos de reformat o electrolítics en H2. 

La biomassa es gasifica a temperatures superiors als 750 ºC, sota aquestes 

condicions, la biomassa s‟oxida parcialment i produeix una fracció gasosa junt a 

un residu carbonós que es redueix posteriorment per formar H2, CO, CO2 I CH4. 

Aquest procés es pot representar de forma general en la següent: 

 

CXHYO + H2O  H2 + COX + CH4 + HCS + RESIDU. 
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Al contrari del que succeeix en la piròlisi, la gasificació de biomassa es realitza en 

presencia de O2 produint compostos gasosos mentre que en la piròlisi es genera 

una fracció liquida i un residu sòlid. 

Els gasos rics en hidrogen es reformen amb vapor d‟aigua a la sortida del 

gasificador, al que s‟hi acopla un o dos reactors de desplaçament d‟aigua (WGS) 

per a produir hidrogen addicional.  

L‟inconvenient principal de la gasificació de biomassa es la formació de quitrà, els 

residus pesats es polimeritzen i formen estructures mes complexes que no 

resulten apropiades per al reformat. La formació de quitrà es pot minimitzar 

mitjançant tres tecnologies: el disseny apropiat del gasificador, incorporació 

d‟additius catalítics i el control de les variables d‟operació com ara la 

temperatura, ja que a partir dels 1000ºC el quitrà pot transformar-se, aquests 

additius son per exemple la dolomita. 

5.2.2. Reformat d’etanol i sucres. 

Tant l‟etanol com el metanol, son usualment obtinguts mitjançant gas de síntesi 

procedent del reformat amb vapor, en aquest cas es tracta d‟aprofitar per al 

reformat l‟alcohol i els sucres produïts per via biològica. 

Actualment l‟industria dedicada a la producció de begudes alcohòliques te gran 

capacitat de producció i els seus mètodes son també coneguts i estudiats amb 

suficient profunditat com per ser aplicats per a altres usos com la producció 

d‟hidrogen 

Una forma simple de transport d‟hidrogen mitjançant precursors renovables tals 

com el etanol ( C2H5OH) i sucres (C6H12O6) en fase liquida. D‟ aquests precursors 

es pot alliberar l‟ hidrogen contingut en ells mitjançant dos processos: el 

reformat amb vapor o l‟oxidació parcial, l‟oxidació parcial es un procés exotèrmic 

i ofereix una resposta rapida, en canvi el reformat es endotèrmic i produeix una 

quantitat mes elevada d‟hidrogen: 

 

CH3CH3OH + 3 H2O  6 H2 + 2 CO2  (∆Hº = + 207.7 KJ/Mol) 

CH3CH3OH + ½ O2  3 H2 + 2 CO2  (∆Hº = - 545 KJ/Mol) 

 

En aquest cas el reformat es complexa i succeeixen diverses reaccions 

consecutives ( reformat, deshidrogenació, deshidratació, descomposició, etc), en 

aquestes reaccions, els catalitzadors exerceixen una influencia decisiva per a 

produir la màxima quantitat d‟hidrogen possible. 

Els sucres C5-C6 es poden obtenir directament de la hidròlisi de precursors. El 

reformat de sucres es mes complexa degut a la seva estructura molecular, el que 

condiciona la selectivitat d‟ hidrogen. 

La tendència torbada de selectivitat d? Hidrogen decreix en el següent ordre: 

metanol > etilen - glicol > glicerol > sorbitol > glucosa.  

El reformat de sucres en fase liquida implica la formació de CO2, CO i alcans 

lleugers, aquest procés es caracteritza per la ruptura dels enllaços C -H, C -C i O- 
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H de les molècules del sucre en la superfície del catalitzador, el CO adsorbit 

s‟elimina mitjançant la reacció de desplaçament del aigua del propi reformat on 

es forma CO2i H2 addicional, es requereixen per tant, catalitzadors actius i 

selectius per al H2, aquesta apartat es un dels reptes per a la millora d‟aquest 

mètode, ja que es precisen catalitzadors capaços de efectuar la ruptura del enllaç 

C -C i també capaços d‟eliminar el CO desprès en la reacció. 

Figura 5.1. Procés de reformat d’etanol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 5.2.  Reformador d’etanol en un laboratori 
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5.3. Producció a partir d‟energia solar tèrmica. 

5.3.1. Processos tèrmics. 

Altres processos utilitzen l‟energia tèrmica per produir hidrogen, aquests no son 

catalítics e inclouen la dissociació termoquímica del aigua, fent servir el calor 

d‟una font energètic a elevada temperatura, per exemple els reactors nuclears i 

els forns solars poden ser un exemple d‟aquest tipus de processos. El calor 

generat es fa servir per produir un “cracking” tèrmic de la molècula d‟aigua per 

sobre dels 950ºC per produir O2i H2. 

Aquests processo de producció d‟hidrogen son endotèrmics, degut a que la 

constant de la reacció: 

 

H2O  H2 + ½ O2 

Determina la quantitat de H2 produït, amb un ∆Gº menys positiva es produeix 

mes H2, aquest cicle, també anomenat TWS ( del anglès “ termal water 

separation”) implica establir un sistema en el que, mitjançant dos o mes passos, 

tingui lloc una inserció important d‟entropia, això es possible amb l‟aplicació de 

calor al procés de tal manera que l‟estat final de la dissociació de l‟aigua es 

produeixi a temperatures raonables. 

Per a seleccionar el procés TWS mes apropiat s‟han d‟atendre a diversos criteris: 

 Dintre del interval de temperatures seleccionat, el valor de l‟energia lliure, 

∆Gº, de les reaccions individuals s‟ha de aproximar el màxim possible a 0. 

 El numero de reaccions implicades en el procés ha de ser el mes baix 

possible. 

 Les velocitats de reacció han de ser elevades i similars entre si. 

 Els productes de reacció s‟han de regenerar completament sense 

generació de subproductes no desitjats. 

 Els productes intermedis s‟han de poder manipular amb facilitat. 

A l‟actualitat son diversos els cicles que compleixen aquests requisits com ara el 

UT-3, esmentat anteriorment. 

L‟ eficiència d‟aquest processos es del 85%, similars a la producció d‟hidrogen 

per electròlisi.  

Tot i aquesta elevada eficiència existeixen dificultats en el procés TWS, els 

reactants han de ser bombejats a una pressió i temperatura donades, a una altra 

temperatura i pressió, el que implica la conversió de calor i energia mecànica. 

Una altre dificultat es l‟ambient totalment corrosiu dels gasos SO2  i SO3. Per 

aquesta raó, els costos d‟operació dels materials de la planta es veu incrementat 

d‟una maneta significativa. 
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5.3.2. Processos fotoquímics. 

La dissociació d‟aigua sobre semiconductors utilitzant la llum solar, s‟ha 

començat a estudiar desde 1972 quan es va construir el primer dispositiu que va 

permetre trencar la molècula d‟aigua, aquest va ser a Nevada on a una central 

tèrmica de 10MW, on les temperatures que s‟assolien al centre eren de 3000ºC 

es va poder trencar la molècula a partir de 2000ºC, mitjançant directament la 

llum solar, els estudis posterior tracten d‟utilitzar els catalitzadors adequats per a 

reduir la temperatura. 

El semi conductor de TiO2 presenta una elevada activitat en aquesta reacció però 

requereix d ela utilització de llum ultraviolada, aquesta limitació en l‟ús de la 

fracció visible del espectre solar, es una limitació molt important. 

 

H2O + hν  H2 + ½ O2  

 

L‟eficiència del procés ve determinada principalment per les propietats foto 

físiques i la morfologia del material semiconductor emprat.  

Els estudis han permès una desenvolupament important dels materials i , tot i 

que l‟eficiència màxima obtinguda ha estat d‟un 2.5 %, encara lluny de qualsevol 

aplicació practica, aquest mètode es digne de ser tingut en consideració per les 

expectatives creades al voltant de poder obtenir hidrogen, i per tant un vector 

energètic sostenible, a partir i directament de la llum solar, es per això que els 

esforços de la ciència i la enginyeria de materials es centren en trobar nous 

conductors capaços d‟augmentar aquesta eficiència fins a nivells comercials i 

pràctics. 

S‟estan estudiant conductors com ara, òxids en CdS, ions de sofre, entre d‟altres. 

Figura 5.3. Planta termosolar a Nevada. 
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CAPÍTOL 6:  

EMAGATZEMATGE DE 

L’HIDROGEN. 
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6.1. Introducció. 

L‟hidrogen es pot emmagatzemar físicament com un gas o líquid. 

L‟emmagatzematge com a gas requereix els tancs d'alta pressió (5000-10.000 

psi de pressió del tanc). 

L‟emmagatzematge de l‟hidrogen com a líquid requereix temperatures 

criogèniques, ja que el punt d‟ebullició de l 'hidrogen a pressió atmosfèrica és -

252,8ºC.  

L‟emmagatzematge de l‟hidrogen en sòlids pot permetre emmagatzemar 

quantitats més grans d'hidrogen en volums més petits a baixa pressió i a 

temperatures prop de la temperatura ambient. 

Emmagatzemar hidrogen a sobre un vehicle, per exemple,  per a arribar a un 

radi d'acció de més de 250 km és un desafiament significatiu. Sobre una base del 

pes, l‟hidrogen té gairebé tres vegades el contingut en energia de la gasolina 

(120 MJ/kg per a l 'hidrogen contra 44 MJ/kg per a la gasolina). però, si ho 

comparem a partir del volum s'inverteix la situació (8 MJ/l per a l‟ líquid contra 

32 MJ/l per a la gasolina).  

L‟hidrogen es pot emmagatzemar de diverses maneres, però perquè sigui un 

combustible competitiu s‟ha de poder emmagatzemar dintre de recipients prou 

segurs i amb un volum acceptable. 

6.2. Emmagatzematge en materials sòlids. 

6.2.1. Introducció. 

Per a que sigui possible d‟utilització de l‟hidrogen com a combustible també es 

precís que sigui viable un sistema eficient de distribució i emmagatzematge. Això 

és especialment important per al cas d eles aplicacions portàtils i d‟us local. 

Hi ha actualment tres mecanismes genèrics coneguts per a emmagatzemar 

hidrogen en estat gasos dintre d‟altres materials : en la superfície d‟un sòlid (per 

adsorció), dins d‟un sòlid ( per absorció) o bé per reacció química. 

Figura 6.1. Emmagatzematge en materials sòlids carbonosos 
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6.2.2. Mètodes d’adsorció física. 

 

En aquest mètode l‟hidrogen es dissocia en H atòmic o be molecular i els àtoms 

individuals o emparellats s‟incorporen a la superfície del material. Aquests 

processos requereixen de materials altament porosos per maximitzar la 

superfície especifica. 

En el mètode d‟adsorció d‟hidrogen en materials porosos aquest s‟acumula a la 

superfície del sòlid per efecte de forces de Van der Waals, es per tant, un procés 

de adsorció física, l‟energia d‟interacció es troba en d‟interval de 1 a 10 KJ/Mol, 

per tant, el calor d‟adsorció es molt menor que el calor requerit en la formació 

d‟hidrocarburs, per això no es requeriran mes sistemes addicionals per al 

intercanvi de calor, degut a que les interaccions son dèbils, aquest mètode es 

significatiu a baixes temperatures, per sota dels 33, 19 K, a aquesta temperatura 

l‟ es troba en condicions supercrítiques, i a mes les mesures d eles isotermes 

estan molt influenciades per els errors experimentals, fet que ha provocat que es 

publiquessin valors espectaculars de capacitat d‟adsorció en nanotubs de carboni 

i nanofibres, aquest estudis es van realitzar per el departament d„energia dels 

estats units (DOE), que pretén introduir els requisits mínims per als sistemes 

d‟emmagatzematge d‟hidrogen per aplicacions portàtils, com vehicles, per 

exemple. 

  Es per això que l‟emmagatzematge en sòlids encara requereix de una nivell de 

desenvolupament massa elevat com per ser viable en l‟actualitat. 

En l‟absorció l‟hidrogen es dissocia totalment en hidrogen atòmic per tal 

d‟incorporar-se al enreixat dl material sòlid.  

Els hidrurs cristal·lins simples de metalls, son de les millors opcions ja que en 

aquests l‟absorció esdevé dins l‟estructura cristal·lina del metall. 

Figura 6.2. absorció física. 
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6.2.3. Per reacció química. 

Per a les reaccions reversibles que es poden dur a terme només calen canvis 

lleugers de pressió i temperatura, els hidrurs complexos basats en metalls de 

sodi son un bon exemple. 

En molts casos la reacció del hidrogen per formar un hidrur no es reversible a  

aquests canvis modestos, en aquests casos ha de ser tractat en una planta 

posteriorment. 

Els materials en qüestió es divideixen en tres tipus: 

 Hidrurs de metall; materials d‟estat sòlid, reversibles on l‟ es pot regenerar 

amb una variació lleu de les condicions d‟emmagatzematge. 

 Hidrurs químics; l‟ es regenera mitjançant una reacció química, 

generalment amb l‟aigua. 

 Materials basat en carbó; reversibles on l‟ també es regenera modificant 

les condicions d‟emmagatzematge. 

La formació d‟un hidrur metàl·lic es un procés exotèrmic i reversible, com hem 

comentat, durant la seva formació les molècules d‟hidrogen es dissocien i els 

àtoms d‟hidrogen s‟incorporen a la xarxa metàl·lica. 

Diversos metalls de transició formen aquests hidrurs i s‟ha de destacar que 

existeix un “salt” a la taula periòdica on les elements no formen hidrurs estables 

i compren desde el grup 6 (Cr) fins al grup 11 (Cu). 

Respecte a la seva aplicació en l‟emmagatzematge d‟hidrogen, d‟hidrur de 

magnesi es un dels candidats amb mes expectatives generades, degut a la seva 

elevada capacitat gravimètrica i volumètrica, i per la seva reversibilitat i per la 

seva abundància al planeta ( el Mg es el 7è element mes abundant), a mes del 

seu baix cost i que no es tòxic. 

Per tot això el magnesi i els seus materials derivats han rebut una gran atenció. 

La capacitat gravimètrica i volumètrica teòrica en el emmagatzematge d‟hidrogen 

es de 7.6% en pes i 0.11 Kg H2/l, l‟inconvenient es que la aplicació real d‟aquests 

compostos es veuen limitades per les temperatures necessàries per a la 

hidrogenació i per a la deshidrogenació, ja que aquestes son elevades i les 

reaccions son lentes. 

Així el MgH2, es un compost molt estable, la seva entalpia de descomposició es 

de 76 KJ/Mol aproximadament, a mes la capa superficial d‟òxid de magnesi que 

es forma al voltant d‟aquests elements dificulta la hidrogenació i la 

deshidrogenació ja que es impermeable al hidrogen. Així, son necessàries 

temperatures superiors als 300ºC   

Per a la deshidrogenació, per a millorar les barreres relacionades amb la cinètica 

de formació i descomposició lentes dels hidrurs i disminuir el valor de la seva 

entalpia de formació, nombrosos estudis han optat per reduir el volum de la 

partícula de magnesi amb algun altre element com el níquel, donant lloc a un 

nou material el Mg2Ni, amb propietats termodinàmiques diferents, també s‟ha 

optat per introduir catalitzadors al procés, com metalls de transició, òxids 

metàl·lics, i catalitzadors metàl·lics. 
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Figura 6.3  comparatives de les cinètiques de descomposició a 300º del 

MgH2, sol i amb un catalitzador de níquel suportat en nanotubs de 

carbó. 

 

La figura anterior representa l‟exemple de la avantatge de afegir catalitzadors al 

hidrur de magnesi ja que augmenta la cinètica de manera que es pot aconseguir 

una descomposició total del MgH2 en uns 20 minuts mentre que amb l‟ hidrur sol 

es triguen mes de 2 hores, aquesta ha descomposició es duu a terme a uns 

300ºC. 

Figura 6.4.  representació de l’estructura del Hidrur de Magnesi. 

 

 

 



Omar Laarbi Lombas  

 - 60 - 

A mes del MgH2 també s‟ha fet estudis amb molts altres tipus d‟hidrur a 

continuació mostrem una taula amb els diferents exemples que s‟ha estudiat. 

Taula 3.  Propietats de diferents compostos metàl·lics. 

Tipus Intermetàl·lic Hidrur Capacitat d‟emmagatzematge 

gravimètrica (% en pes) 

Temperatura de 

descomposició (ºC) a 1 

bar 

A2B Mg2Ni Mg2NiH4 3.60 
255 

AB FeTi FeTiH2 1.86 
-8 

AB ZrNi ZrNiH3 1.85 
292 

AB2 ZrMn2 ZrMn2H3 1.77 
167 

AB5 LaNi5 LaNi5H6 1.49 
12 

 

   

6.3. Emmagatzematge gasós i líquid. 

La densitat del hidrogen gas pot ser millorada emmagatzemant l‟ a pressions 

elevades, tot i que això comporta, inevitablement, la millora en els materials i en 

el disseny dels recipients dirigits a aquest us. 

Els avanços en les tecnologies de compressió també requereixen de millores per 

tal d‟augmentar l‟eficiència i els costos d‟operació. 

La varietat en els tancs d‟hidrogen comprimit depèn, per descomptat, del 

disseny, la quantitat i la pressió a la que estarà el combustible. Augmentar la 

quantitat d‟hidrogen que va en un tanc, augmentarà irremediablement el seu 

cost. 

Aquesta tecnologia pot ser millorada emmagatzemant l‟ en estat líquid, tot i que, 

l‟energia que requereix el procés de liqüefacció es elevada, oscil·la entorn al 30% 

de la capacitat energètica del hidrogen emmagatzemat, això vol dir, que si per 

exemple volem emmagatzemar una quantitat d‟hidrogen equivalent a 1 MW, el 

procés requerirà aproximadament 1,30 MW.  

Tot i l‟inconvenient que el procés de liqüefacció es energèticament mes costos 

presenta uns avantatges significatius, en front als tancs d‟hidrogen en estat 

gasos, aquests son un menor volum del combustible en relació al pes, una major 

seguretat en el transport. 
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Els tancs d‟hidrogen líquid poden emmagatzemar mes hidrogen per unitat de 

volum que els tancs de benzina comprimits, la capacitat volumètrica d‟aquest es 

de 0.070 Kg/l en front als 0.030 Kg/l dels tancs de benzina, comparats a 700 

atm. 

Existeix un últim tipus de tanc per al emmagatzematge del hidrogen es esta 

líquid, es un concepte híbrid entre els sistemes d‟alta pressió a temperatura 

ambient ( estat gasos) i els sistemes criogènics ( en estat líquid), aqueta 

s‟anomenen  tancs crio- comprimits i son recipients de pressió aïllats, mes 

lleugers i mes compactes que els d‟alta pressió i les temperatures requerides no 

son tan baixes com en els criogènics. 

 

 

 Figura 6.2 tanc d’hidrogen líquid model LH2 de l’empresa “Linde 

Abelló” 
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CAPÍTOL 7: 

APLICACIONS DE 

L’HIDROGEN. 
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7.1. Introducció. 

Quan es parla de les aplicacions que te l‟, cal tenir en compte que les piles 

d‟hidrogen son la millor tecnologia per al desenvolupament del hidrogen com a 

combustible i totes les seves aplicacions. 

Les piles de combustible son tecnologies de conversió energètica amb eficiències 

superiors a les habituals, ja que no utilitzen cicles tèrmics, i operen per mòduls, 

cosa que les fa molt fàcils d‟adequar a l‟escala desitjada, el que les fa idònies per 

a la multitud d‟aplicacions a les que va dirigides, que van desde la producció 

centralitzada a gran escala, fins als usos domèstics, incloent petits aparells 

portàtils, i el seu major atractiu, l‟aplicació portàtil com a substitutes dels motors 

de combustió, com a sistema de generació elèctrica per vehicles de transport. 

Els camps d‟aplicació de les piles de combustible es molt divers, generalment la 

complexitat de la instal·lació, la potencia, el rendiment màxim i la seva 

temperatura, les fan mes convenients en unes aplicacions que altres, però 

aquests requeriments s‟ajusten prou be en els usos industrials o residencials, 

aplicacions en els transport, tant en vehicles lleugers, com en autobusos o 

ferrocarrils i en petits equips electrònics. 

 

7.2. Aplicacions estacionàries. 

A gran escala l‟ es pot utilitzar en turbines de gas i piles de combustible, a petita 

escala en piles de combustible per a usos residencials, principalment, les quals 

degut a la seva pròpia naturalesa tenen nivells baixos d‟emissions. 

Les aplicacions estacionaries de les piles de combustible s‟estan desenvolupant 

gràcies  als sectors del mercat energètic, desde la cogeneració en petites 

residencies, com en grans estacions de generació d‟energia de gran volum. 

L‟ es un element clau en els processos de precombustió per a la captura del CO2 

ne les plantes de producció elèctrica a partir de carbó. 

La alta densitat de potencia o potencia especifica de les piles de combustible 

permet temps d‟operació mes llargs que amb les bateries convencionals, a mes 

gràcies al seu caràcter modular, aquestes poden cobrir qualsevol tipus de 

demanda de potencia. 

Pe runa altra banda les piles de combustible poden integrar-se en les plantes de 

gasificació integrada en cicle combinat (GICC) per a millorar l‟eficiència i 

disminuir les emissions. 

 

L‟ hidrogen i les piles de combustible es poden utilitzar en les aplicacions 

estacionaries de diferents maneres: 
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Connectades a la xarxa on generin energia per al sistema, en aplicacions 

distribuïdes, en sistemes auxiliars per a mantenir la continuïtat del subministre i 

la qualitat del servei. 

Les aplicacions estacionaries de mercat a curt termini no requeriria una 

infraestructura especifica per a la seva distribució, el seu us a petita escala 

podria ser en el sector residencia amb piles tipus PEM de fins a 10kW, a mes 

gran escala, en usos industrials amb les piles de combustible d‟òxids sòlids ( 

SOFC) i carbonats fluids ( MCFC) de potencies d‟ entre 10 i 100 kW, 

L‟ en aplicacions estacionaries en generació d‟electricitat son interessants per a 

augmentar l‟eficiència i disminuir les emissions en la generació centralitzada i 

distribuïda, atenuar el caràcter intermitent de les energies renovables.  

 

figura 7.1. pila de combustible del tipus SOFC 

  

La millora en la qualitat del subministre elèctric mitjançant piles de combustible 

podrà compensar i protegir de errors en la xarxa i compensar les caigudes de 

tensió en la distribució. 

S‟espera que per a l‟any 2020 hi pugui haver una utilització elevada de les piles 

de combustible d‟alta temperatura, del tipus SOFC i MCFC amb potencies el 

voltant de 500kW. 

Aquestes piles poden arribar a ocupar l‟espai que hi ha entre les grans plantes de 

generació i les petites calderes, estenent així els beneficies d ela cogeneració. 

El desenvolupament d‟una xarxa de distribució per al hidrogen afavorirà l‟ús del 

mateix en aplicacions estacionaries, tot i que a curt termini encara s‟utilitzaran 

combustibles diferents com gas natural o biogàs. 
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7.3. Aplicacions en el sector del transport. 

Enel sector del transport ha estat sense dubtes un dels principals impulsors de 

les piles de combustible. 

La practica totalitat de companyies d‟automoció disposen de models accionat 

mitjançant aquesta tecnologia i la cursa continua en la millora de les prestacions 

i per avançar-se als competidors ha estat constant. 

En els salons del automòbil de mig mon s‟ha presentat diversos prototips de 

marques com Dimler - Crysler, Nissan, Peugeot – Citroën, Toyota i Ford estan 

també formant consorcis per al desenvolupament i investigació conjunta de nous 

mètodes per al emmagatzematge d‟hidrogen i la millora de les prestacions de les 

piles de combustible. 

Actualment les noves tendències en automoció tenen com a objectiu la reducció 

de les emissions contaminants i l‟augment de l‟eficiència del sistema de propulsió 

i me ses tenen en compte altres criteris com la seguretat, reciclabilitiat, etc.  

Les alternatives que es plantegen per a assolir els objectius son, millorar els 

motors tèrmics ( amb la limitació de Carnot), nous combustibles, entre ells l‟, el 

metanol o el etanol, vehicles híbrids ( motor tèrmic mes un motor elèctric) i l‟ús 

de piles de combustible com a sistema de propulsió o com a generador auxiliar. 

Figura 7.2. model de BMW “mini” amb tecnologia d’hidrogen. 
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L‟ ha de superar tota una sèrie de barreres ( tecnològiques, producció, 

emmagatzemament, logística, seguretat, etc) fins ha convertir-se en combustible 

per al transport. 

Per una altra banda existeixen requisits que els sistemes de propulsió han de 

complir. Aquests requisits estan relacionats principalment amb les prestacions, la 

comoditat en la conducció, l‟aprovisionament de combustible, el cost, la 

durabilitat i la seguretat. 

Per al aprovisionament es important tenir en compte la disponibilitat del 

combustible i el temps de repostatge del mateix. A mes els costos del sistema de 

propulsió i el del combustible han de ser comparables als demes sistemes 

convencionals, al menys a llarg termini, la durabilitat del vehicle haurà de 

superar les 50000 hores. 

Els requisits dels sistemes de propulsió per a automoció relacionats amb la 

seguretat son molt importants, per la qual cosa s‟han de tenir en compte les 

possibilitats d‟accident, la seguretat en aparcaments tancats. També s‟ha de tenir 

en compte la seguretat en les instal·lacions de producció d‟ hidrogen, com en les 

estacions de respotatge i emmagatzemament, en les instal·lacions de distribució 

( camions gasoductes, etc.). un altre requisit a tenir en compte per als sistemes 

de propulsió es la potencia per unitat de volum i de massa. 

En la utilització del hidrogen com a combustible en motors tèrmics també s‟ha de 

tenir en compte característiques particulars del mateix com la velocitat de 

combustió, la densitat de la flama i la tendència de la detonació. 

La utilització del hidrogen en vehicles alternatius pot ser en motors tèrmics, en 

aquest cas s‟ha de tenir en compte l‟acumulació d‟hidrogen líquid o comprimit o 

en vehicles elèctrics que funcionin amb piles de combustible, o be que funcionin 

amb algun hidrocarbur, per el que seria necessari un reformador “on board”. 

7.3.1. Vehicles amb piles de combustible i emmagatzemament a bord 
d’hidrogen. 

Aquesta configuració es molt similar a la configuració existent en els motors 

híbrids, on motor tèrmic - generador elèctric s‟ha substituït per una pila de 

combustible. Existeixen però requeriments addicionals per al emmagatzematge 

del hidrogen a bord i la gestió mes complexa de tot el sistema ( elèctrica, 

tèrmica de fluids). 

A mes s‟han d‟afegir els requeriments addicionals de la infraestructura de 

producció, distribució i subministre d‟hidrogen. 
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Figura 7.3. configuració d’un motor amb pila de combustible. 

 

7.3.2. Vehicles amb piles de combustible amb un subministre 
d’hidrocarbur líquid i reformador a bord. 

Novament aquesta configuració es similar a la d‟un vehicle híbrid de sèrie, amb 

la complicació addicional en aquest cas per la presencia d‟un processador de 

combustible. El sistema de gestió es mes complex per al tenir que governar els 

elements addicionals. Però tot i així es la configuració mes idònia al ser 

compatible amb els actuals sistemes de distribució d‟ hidrocarburs. 

Figura 7.4. configuració del vehicle amb un reformador “on board”. 

 

L‟obtenció a bord d‟hidrogen es realitza a partir de combustibles fòssils, el vehicle 

s‟aprovisiona de combustibles mes o menys convencionals, però requereix l‟ 

incorporació d‟un reformador a bord, el reformat extern presenta l‟avantatge que 

s‟elimina un element del vehicle i presenta una eficiència mes alta, però te 

l‟inconvenient que es precisa una infraestructura especifica per a la seva 

distribució. 
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CAPÍTOL 8: LA 

ECONOMIA DE 

L’HIDROGEN. 
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8.1. Introducció. 

L‟ús massiu del petroli com a combustible, base del model energètic actual, està 

generant reptes mediambientals, de sostenibilitat, d‟independència energètica i 

d‟eficiència. Es urgent trobar models energètics alternatius que resolguin o 

atenuïn aquesta situació.  

Les noves tecnologies del hidrogen i de les piles de combustible es presenten 

com a part d‟aquesta alternativa, tant per la seva potencial contribució a la 

millora mediambiental, especialment si els vehicles utilitzen hidrogen produït a 

partir de fonts renovables, els anàlisis anomenats “ pou a la roda” demostren 

que avui l‟ ja es mes eficient que la benzina, i amb la futura optimització dels 

processos e producció a partir de noves fonts, com les renovables o la nuclear, 

aquesta eficiència serà encara major. 

Figura 8.1. eficiència actual i futura de diversos combustibles. 
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8.2. Infraestructures de producció d‟hidrogen. 

El mes interessant del hidrogen com a vector energètic es la seva flexibilitat. 

Tot i que l‟ no es una font primària d‟energia, ja que necessita ser produït a 

partir d‟alguna d‟elles, les fonts i els processos per produir-lo son tant variats 

com les maneres de transportar-lo, emmagatzemar-lo i utilitzar-lo. 

Tot i que algunes rutes que es mostren en la figura 8.2 son habitualment 

utilitzades en la industria unes altres son especifiques per al hidrogen. 

 

Figura 8.2.rutes del hidrogen. 

 

Respecte dels mètodes de producció, actualment la major part del hidrogen 

industrial s‟obté a partir del reformat de gas natural en grans plantes 

centralitzades, tot i que no es poden considerar una solució “neta” , el gas 

natural es un combustible fòssil i la seva reacció produeix CO2, degut al 

coneixement que es te d‟aquest procés i al seu rendiment ( recordem, que es 

torn al 80%), en els primers estadis de l‟economia del hidrogen aquest mètode 

permetrà satisfer les necessitats de molts projectes d‟hidrogen destinat al 

transport. Per exemple una planta de reformat de vapor te una capacitat de 

producció d‟unes 70000 m3/h d‟hidrogen que permeten repostar a 280000 

vehicles. 
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Però la seguretat energètica vindrà donada per la possibilitat de poder disposar 

de diversos mètodes de producció així de com diverses fonts i no solament 

confiant en el gas natural. 

En moltes parts del mon el carbó continua sent una font econòmica d‟energia. 

Figura 8.3.planta de reformat per vapor. 

 

La producció d‟hidrogen a partir de combustibles fòssils nomes tindrà sentit si les 

tecnologies de captura de CO2 estan prou desenvolupades com per minimitzar al 

màxim les emissions i alhora fan que el procés sigui viable econòmicament. 

Per una altra banda la producció d‟hidrogen a partir de renovables podria 

solucionar part d‟aquest problema, el procés consisteix en que quant la  

producció d‟energia es superior ala demanda local o programada, el sobrant 

s‟utilitzi per a la producció d‟hidrogen, aquest s‟emmagatzema i pot fer-se servir 

com a combustible o per a generar electricitat en moments en que la demanda 

sigui superior a la producció, com sol passar en els mesos mes calorosos d‟estiu 

o mes freds al hivern, en els que d‟utilització massiva d‟aparells de climatització 

crea grans fluctuacions i problemes en la xarxa. 

En aquest sentit s‟ha instal·lat un parc experimental de generació eòlica a Lugo. 

A partir d‟energia eòlica d‟instal·lació produeix 60m3/h d‟hidrogen en un 

electrolitzador que s‟emmagatzema a 200 bar de pressió, l‟energia elèctrica es 

recupera alimentant un motor elèctric de combustió interna. 
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8.3. Infraestructures de distribució i repostage. 

Partint d‟una producció centralitzada d‟hidrogen, la forma de distribuir i 

emmagatzemar l‟ en la industria depèn principalment del consum del client, tot i 

que també en depèn la distancia al punt on s‟hagi d‟usar. 

Degut a la baixa densitat del hidrogen, els depòsits dels vehicles han de 

emmagatzemar l‟ a molta pressió per tenir autonomia suficient, 200 bar es la 

pressió estàndard en la industria, però aquesta es insuficient per a un vehicle, 

actualment la majoria de prototips funcionen amb depòsits a 350 bar i inclús hi 

ha algun que arriba als 700 bar, per tant es necessita al menys una etapa de 

descompressió abans del seu us, aquesta pot ser portada terme dins la estació 

de servei que aprovisioni al vehicle. 

Figura 8.4. “hidrogenera” , aquesta instal·lació es la primera del mon 

d’aquest tipus i es troba en una base naval del regne unit. 

  

Desde fa mes de 15 anys el grup Air Products treballa en projectes de 

demostració dels que han sortit construïdes mes de 110 estacions de servei 

d‟hidrogen en tot el mon. Que realitzen mes de 135000 repostatges anuals, 

dispensant hidrogen líquid o as a pressió ( 200, 350 o 700 bar) a cotxes, 

autobusos, camions o inclús a un submarí. 
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8.4. Conclusions. 

Observant tots els exemples esmentats en els apartats anteriors, podem afirmar 

que les bases per un economia energètica basada en l‟ hidrogen com a portador 

energètic ja s‟està començant a implantar. 

Actualment, totes les iniciatives, projectes i propostes es troben en fase 

experimental, i per desgracia, la situació econòmica actual, endarrerirà una anys 

d‟implantació estable i definitiva d‟aquests, ja que les inversions necessàries, son 

elevades en aquets tipus d‟estudis, i tot i que els fonaments teòrics, ja estan 

establerts, les aplicacions pràctiques i, sobretot, les desenvolupament de les 

tecnologies per a que els preus puguin arribar a ser competitius, hauran 

d‟esperar encara una anys mes. 

Figura 8.5. proposta futura d’una ciutat basada en l’economia del 

hidrogen. 

 

Per a impulsar de forma definitiva aquest model energètic cal, de manera 

imprescindible, la col·laboració dels estats, sense aquests no es podrà mai posar 

en servei noves plantes de producció,xarxes de distribució i punts de servei, en 

gran valedor d‟aquest sistema, enfocat cap al hidrogen per automoció, eren els 

EUA, on recentment, el seu president Barack Obama, a anunciat la cancel·lació 

del seu programa d‟hidrogen, amb aquesta decisió l‟economia del hidrogen rep 

un fort revés, en l‟ per a automoció 
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CAPÍTOL 9: 

CONCLUSIONS 
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En l‟any 1874 el popular escriptor Juli Verne va publicar un llibre titulat “L‟illa 

misteriosa”, aquest llibre narrava l‟ historia de cinc soldats que es van veure 

desviats del seu camí quan fugien del camp de batalla en un globus, quan 

finalment poden aterrar, ho fan en una illa situada a 11000 Km de distancia del 

camp de batalla. Durant el relat es descriu una conversa entre un soldat i un 

enginyer, aquesta diu: 

- “què és el que cremaran en lloc del carbó?” 

- “aigua!!” va exclamar l‟enginyer. 

Quan tots els presents es van quedar sorpresos l‟enginyer va procedir a justificar 

la seva idea: 

- “l‟electricitat ha permès descomposar l‟aigua en els seus elements 

primitius, el qual farà que es converteixi en una força poderosa i 

manipulable [...] Sí, amics meus, crec que algun dia s‟utilitzarà l‟aigua 

com a combustible, que l‟ hidrogen i l‟oxigen dels que esta formada, usats 

per separat o de forma conjunta, proporcionaran una font inesgotable de 

llum i de calor, d‟una intensitat que el carbó no és capaç [...] l‟aigua serà 

el carbó del futur”. 

D‟aquestes paraules ja fa més d‟un segle, però sembla ser que de nou, Juli Verne 

va tenir idees pròpies d‟un visionari. En l‟actualitat no estem tant lluny de on va 

imaginar aquest escriptor. 

L‟hidrogen, recordem, es usat en grans quantitats per la industria, sobre tot per 

a la producció d‟amoníac i metanol i el seu consum mundial s‟estima en 45 

milions de tones anuals, i els mètodes per produir-lo també estan estudiats, són 

eficients i viables comercialment. No obstant, presenten un problema, la 

generació de gasos d‟ efecte hivernacle, com ara CO i CO2 entre d‟altres; és per 

aquest motiu que estan en estudi diversos mètodes de producció alternatius. 

Taula 9.1. Mètodes de producció i estat en que es troben actualment. 

Procés de 

producció 

Estat de desenvolupament 

Reformat 

d‟hidrocarburs 

amb vapor d‟aigua 

Comercial 

Oxidació parcial 

d‟hidrocarburs 

Investigació i desenvolupament. 

Reformat de 

metanol i etanol. 

Investigació i desenvolupament. 

Gasificació del 

carbó 

Investigació i desenvolupament. 

Electròlisis del 

aigua 

Comercial 

Cicles Investigació i desenvolupament. 
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termoquímics 

Processos 

electroquímics 

Investigació i desenvolupament. 

Processos amb 

energia solar 

tèrmica 

Investigació i desenvolupament. 

Producció 

fotobiològica 

Investigació i desenvolupament. 

Processos amb 

energia eòlica 

Investigació i desenvolupament. 

 

La taula anterior ens mostra en quin estat es troben els diferents processos de 

producció, s‟observa que la majoria encara no són viables comercialment, els 

motius principals són els costos i l‟eficiència del procés. 

L‟estudi d‟aquests processos va acompanyat de l‟estudi de les aplicacions, 

algunes ja estan en la actualitat pràcticament descartades, altres encara tenen 

una oportunitat per a poder entrar en una fase comercial, com ara, les cel·les o 

piles de combustible, que generen energia elèctrica a partir de la reacció de 

formació de l‟aigua i el seu ús pot ser interessant en futures aplicacions, com 

ara, la generació d‟energia en instal·lacions aïllades, sense que aquestes s‟hagin 

de connectar a cap xarxa de distribució. Per això és necessari que aquestes 

tecnologies evolucionin per tal de ser competitives comercialment, per aquest 

motiu s‟ha d‟aconseguir augmentar el seu rendiment, durabilitat, capacitat de 

producció, així com disminuir els seu cost. 

Un dels aspectes més importants que fan que una tecnologia sigui viable a nivell 

comercial és, indudablement, el cost de producció, ja que aquest repercuteix en 

el preu final del producte, i per a que sigui acceptat per el consumidor no pot ser 

desorbitat. 

 

 

Taula 9.2. emissions de CO2 i costos de producció de les diferents 

tecnologies per a la producció d’hidrogen. 

Cicle de 

combustible 

Kg CO2/GJ Cost unitari 

euro/Tm H2 

Gasificació 

carbó (amb 

captura de CO) 

37.5 2130.59 

Gasificació 

carbó 

132.6 1108.98 

SMR (amb 

captura de CO) 

22.8 1077.58 

SMR 68.2 671.83 
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Cicles 

termoquímics 

27.5 868.80 

Electròlisi amb 

Eòlica 

16.5 4160.40 

Biomassa 53.9 3537.10 

Electròlisi 

convencional 

(amb energia 

extreta d ela 

xarxa actual) 

39.6 3556.10 

Electròlisi amb  

Hidroelèctrica 

16.5 3233.07 

 

La taula anterior, extreta del Congrés Internacional sobre l‟Energia celebrat a 

Cancún l‟any 2007, mostra dues dades importants, per una banda els Kg de CO2 

emesos a l‟atmosfera per cada GJ produït d‟hidrogen en cada cicle de producció, 

en el cas que aquest sigui produït amb la finalitat d‟obtenir energia; i per altra 

banda el cost unitari de la Tm d‟hidrogen en cada un dels cicles de producció. 

D‟aquestes dades referents a cada la tecnologia podem obtenir una relació entre 

emissions  i costos. 

Taula 9.3. Relació entre emissions i costos. 

Procés 

Kg 

CO2/GJ 

EU/Tm 

H2 índex 

Eòlica 16,50 4160,40 68646,6 

Hidroelèctrica 16,50 3233,07 53345,655 

SMR amb Captura 22,80 1077,58 24568,824 

Termoquímics 27,50 868,80 23892 

Carbó amb Captura 37,50 2130,59 79897,125 

Electròlisi 39,60 3556,10 140821,56 

Biomassa 53,90 3537,10 190649,69 

SMR sense Captura 68,20 671,83 45818,806 

Carbó sense 

Captura 132,60 1108,98 147050,748 

Per obtenir aquest índex hem multiplicat les emissions per el cost unitari. 
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Font d’energia Tipus de procés Tª requerida Rendiment (%) Per obtenir un J 

elèctric 

calen...* 

Avantatges Inconvenients 

Gas natural Reformat per 

vapor 

750-900 80 2.08 Bon coneixement 

a gran escala. 

Producció amb el 

cost més baix. 

Les unitats a 

petita escala no 

són aplicables 

comercialment, 

l‟hidrogen conté 

impureses, 

produeix 

emissions de CO, 

el combustible 

pot ser utilitzat 

directament en 

els usos finals. 

Gas natural Oxidació parcial 1300-1400 70 2.38 Bon coneixement 

a gran escala. 

Producció amb el 

cost més baix. 

Les  unitats a 

petita escala no 

són aplicables 

comercialment, 

l‟hidrogen conté 

impureses, 

produeix 

emissions de CO, 

el combustible 

pot ser utilitzat 

directament en 

els usos finals. 

 

Gas natural Reformat 

autotèrmic 

1100-1400 76 2.19 Bon coneixement 

a gran escala. 

Producció amb el 

cost més baix. 

Les unitats a 

petita escala no 

són aplicables 

comercialment, 

l‟hidrogen conté 

impureses, 

produeix 
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emissions de CO, 

el combustible 

pot ser utilitzat 

directament en 

els usos finals. 

carbó Gasificació 400-1600 60 2.78 Bon coneixement 

a gran escala, es 

pot utilitzar amb 

hidrocarburs en 

estat líquid ( 

benzines, 

querosens 

GLP..:) 

Les unitats 

petites són 

infreqüents, 

l‟hidrogen és de 

molt baixa 

puresa, per tant 

requereix de 

tractaments 

posteriors, la 

gasificació de 

biomassa encara 

en esta en fase 

d‟estudi. 

Competeix 

directament amb 

l‟utilització de 

combustibles 

sintètics, 

produeix més 

emissions de CO 

que el reformat i 

l‟oxidació parcial  

per cada mol 

d‟hidrogen 

produït. 

Hidroelèctrica electròlisi - 70 2.38 Comercialment 

disponible amb 

tecnologia 

estudiada, bon 

coneixement dels 

processos 

El preu de 

l‟electricitat és 

massa 

determinant en el 

preu final de 

l‟hidrogen, 



 Estudi tècnic econòmic per a la generació d’hidrogen gas 

 - 81 - 

industrials, alta 

puresa en 

l‟hidrogen 

obtingut. 

Convenient per al 

ús amb energies 

renovables. 

competència amb 

l‟ús directe de les 

energies 

renovables 

Eòlica electròlisi - 70 2.38 Comercialment 

disponible amb 

tecnologia 

estudiada, bon 

coneixement dels 

processos 

industrials, alta 

puresa en 

l‟hidrogen 

obtingut. 

Convenient per a 

l‟ús amb energies 

renovables. 

El preu de 

l‟electricitat és 

massa 

determinant en el 

preu final de 

l‟hidrogen, 

competència amb 

l‟ús directe de les 

energies 

renovables 

Solar Electròlisi 

fotovoltaica 

- 16 10.42 Comercialment 

disponible amb 

tecnologia 

estudiada, bon 

coneixement dels 

processos 

industrials, alta 

puresa en 

l‟hidrogen 

obtingut. 

Convenient per a 

l‟ús amb energies 

renovables. 

 

 

El preu de 

l‟electricitat és 

massa 

determinant en el 

preu final de 

l‟hidrogen, 

competència amb 

l‟ús directe de les 

energies 

renovables 
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 *en el cas de l‟aplicació per a una pila de combustible del tipus SOFC aquest valor es el treball que s‟ha d‟invertir en el procés per obtenir 1J elèctric d‟aquesta pila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solar Cicles 

termoquímics 

450-900 60 2.78 Potencial de 

producció 

massiva a baix 

cost, no genera 

cap tipus de 

residu. 

Encara no són 

comercials, 

alguns experts 

asseguren que 

encara són 

necessaris més 

de 10 anys 

d‟investigació. 
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La taula anterior ens mostra una comparativa sobre totes les tecnologies 

descrites, de les seves condicions d‟operació i de les seves avantatges i 

inconvenients. 

Observant les taules anteriors i tenint en consideració la resta d‟aspectes 

detallats en aquest projecte, podem concluir que el millor mètode per a la 

producció d‟hidrogen es el reformat amb vapor de gas natural amb captura de 

CO2, ja que es el que presenta la relació entre emissions i costos mes baixa, i 

també per que el reformat es el mètode mes estudiat, amb el rendiment mes alt, 

i implantat en la industrial actualment. 
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