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RESUM  

L’ interès actual per la reducció en l’emissió a l’ atmosfera de gasos de 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 de 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 es 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 d eles 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 nomes genera calor i 

aigua.  

L’ hidrogen reduiria substancialment la dependència actual sobre els 

combustibles fòssils, ja que 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 del Hidrogen com a vector energètic no es 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 son 

encara molt elevats.  

L’emmagatzematge també representa un repte, ja que l’ Hidrogen es un gas amb 

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

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

diversos mètodes d’ emmagatzematge basats en la 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 un barrera important per a la aplicació d’aquesta 

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

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 us 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 Kioto) 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 de superar importantes retos como por ejemplo que 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 en 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 by 87% for 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 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 paper 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 

 

1.1. Hidrogen. 

L’ hidrogen es l’element mes abundant en l’univers, representa en pes el 92% de 

la matèria, la resta un 7% es He y solament queda un 1% per als demes 

elements. 

A la Terra es el 10è element, el trobem sempre combinat, generalment en aigua i 

en els compostos orgànics, degut al seu baix pes molecular, es pot escapar de 

l’atracció gravitatòria, fet que fa que no es trobi quasi res en forma lliure a 

l’atmosfera. 

L’ hidrogen te dos isòtops estables i un tercer radioactiu: 

El Proti ( H-1) o simplement hidrogen ( 1
1H) amb una abundància natural del 

99,04%. El deuteri (H-2) ( 1
2H o D) amb una abundància del 0.0115%, i el triti 

(H-3) ( 1
3H), es radioactiu, es molt útil en els camps de la medicina i la 

investigació biomèdica, es degrada a Heli emetent una partícula β. 

Degut a la seva petita massa molecular les diferencies entre les masses dels 

isòtops son molt significatives, fet que atorga a cada isòtop propietats físiques 

diferents. 

Per tenir la mateixa configuració electrònica, els tres isòtops tenen essencialment 

les mateixes propietats químiques, paro la diferencia en la seva massa fa que, 

per exemple, l’energia d’enllaç, les velocitats de reacció i les constants d’equilibri 

siguin diferents. 
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Taula 1. Propietats físico-químiques dels diferents isòtops. 

Mesurades a -259.1 ºC. 

 

Constants físiques H2 D2 T2 

 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 - 

 

 

 

Les energies d’enllaç dels enllaços son lleugerament mes altes en el deuteri i el 

triti que en d’hidrogen. 

El nivell de vibració inferior de un enllaç del deuteri es situa per sota d’un enllaç 

del hidrogen, això comporta que ela seva entalpia d’enllaç sigui mes elevada. 

Això es tradueix en que l’energia d’activació també serà mes alta als isòtops que 

amb d’hidrogen. 

Hidrogen, mercat, situació y tendència. 

l’ hidrogen es de gran importància en l’industria química degut a que es fa servir 

com a intermedi en una gran varietat de processos, com ara, la síntesi 

d’amoníac, a les refineries, com a gas de síntesi, en l’industria farmacèutica, per 

al peròxid d’hidrogen. 

Actualment el mercat del hidrogen esta patint una revisió ja que d’hidrogen 

apunta com a nou vector energètic en substitució dels hidrocarburs, les 

estimacions sobre les reserves de combustibles fòssils així com el progressiu 

efecte hivernacle, estan gestant un canvi de mentalitat en la industria. 

Es produeixen al any uns 400.000 milions de metres cúbics d’hidrogen el que 

suposa un 10% del potencial energètic del petroli consumit. 
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1.2. Producció d’hidrogen. 

(a) Introducció. 

 

L’ hidrogen no es troba en la naturalesa en el seu estat elemental, sinó que ha 

de ser produït, a partir d’altres fonts, com poden ser, l’aigua i el gas natural 

entre d’altres. 

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. 

 

Figura 1. Balanç producció d’hidrogen. 

 

 

Figura 2. Distribució de les matèries primes par a la producció 

d’hidrogen 
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(b) Mètodes de producció d’hidrogen. 

a) 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. 

 

 

 

 

 Processos de reformat. 

Els processos amb reformat son els mes habituals avui en dia per a la obtenció d’ 

hidrogen, desde el punt de vista termodinàmic, es poden classificar en 

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 

la oxidació parcial, en el reformat auto tèrmic, hi ha una combinació dels dos 

cicles quedant el balanç de calor pràcticament nul. 

  “steam reforming” o reformat amb vapor d’aigua. 

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 es el que correspon al reformat amb gas natural. 

Actualment es segueix el següent procés per etapes: 

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 
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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). 

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) 

Així la reacció global es la següent: 

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

El gas produït com a conseqüència de les reaccions anteriors passa per un 

condensador on es retira el vapor d’aigua i finalment queda una mescla rica en 

H2, amb CO2, restes de CO i CH4, aquesta corrent es pot separar per diversos 

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. 

 

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

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

Tot i que minoritari també es possible utilitzar aquest mètode amb benzines i 

alcohols com a combustible. 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. Procés reformat amb vapor d’aigua. 

 

Processos d’oxidació parcial. 

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

incompleta de un hidrocarbur, per exemple gas natural, on nomes s’oxida el 

carboni ( i nomes fins a CO) quedant lliure el H: 

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

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. 

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. 
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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. 

 

Reformat auto tèrmic. 

El reformat auto tèrmic, ATR (“ auto-thermar 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. 
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 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. 

Desde 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. 

 Processos de gasificació. 

Figura 4. 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 
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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, desde 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. 

Figura 5. Procés simplificat de gasificació integrada en un cicle 

combinat. 
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 Figura 6. Diagrama de planta d’una instal·lació de cicle combinat. 

 

La figura 5 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. 
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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. 

 

 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 7. Classes de termolisis 
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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. 

Dins dels cicles termoquímics hi ha molta varietat de processos. 

 

figura 8.Classes de cicles termoquímics.  

 

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. 
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 Família del sofre. 

 Es tracta d’un cicle termoquímic desenvolupat per General Atòmics en els anys 

70. 

Es un cicle termoquímic d’hidròlisis del aigua que consisteix en tres reaccions 

químiques: 

Figura 9. Reaccions família del sofre. 

 

La taula anterior pot suggerir que hi ha energia que s’allibera durant el procés i 

que l’energia que  entra es despreciable, però no es així, cal subministrar, però 

això no es així, cal subministrar una quantitat considerable de calor en la 

separació dels processos, a  mes totes les etapes transcorren en diferents estats 

de fase. 

 

Un del avantatges que aporta el cicle de la família del sofre, es que es 

virtualment inoqu per als subproductes, si s’escalfa com una font renovable, 

podria arribar a ser una solució mediambiental per a al producció d’hidrogen, tot 

i que els components del cicle son força corrosius, l’àcid sulfúric i iodhídric son 

molt corrosius i s’han d’emmagatzemar adequadament.  

 

Una variació d’aquest cicle es l’anomenat  cicle de Westinghouse- bowman, que 

fa servir brom en comptes de iode, on la descomposició del acid bromic dona lloc 

a la descomposició termica del HI. 

Figura 11. Reaccions cicle westing house 
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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 11. 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 carencies degut a que dues 

reaccions son endotermiques i una exotermica, a mes transcorren en quatre 

reactors en serie, es a dir s’ha de realitzar una reacció endotermica en un reactor 

durant unes hores i despres una exotermica en direcció contraria i aixi 

succesivament. 

 

figura 12. Esquema cicle UT-3 
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els procesos de clase II integren el SMR, la pirolisis, la gasificació i altres 

metodes termolitics. 

 

 

Figura 13. Esquema dels processos de descarbonització. 

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. 
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Procesos per reducció d’oxids metalics. 

 

El procés queda descrit per les següents reaccions: 

MxOx  xM + y/2 O2 

xM + yH2. 

 

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

incompleta de un hidrocarbur, per exemple gas natural, on nomes s’oxida el 

carboni ( i nomes fins a CO) quedant lliure el H:  

2CH4 + O2 2 ( ΔH = -36 KJ/mol)  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

reformat de vapor.  

Reformat auto tèrmic.  

El reformat auto tèrmic, ATR (“ auto-thermar 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. 

 

 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.  
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Desde 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. 







Processos de gasificació. 
 

Figura 4. Procés de gasificació del 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, desde 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 
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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. 

 

Figura 5. Procés simplificat de gasificació integrada en un cicle 

combinat. 
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Figura 6. Diagrama de planta d’una instal·lació de cicle combinat.  

 

 

La figura 5 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’hidrogen 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.  

 

 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 
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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 7. Classes de termolisis 

 

 

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.  
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Per últim hi ha els processos a baixa temperatura ( entre 900 i 1000 K ) on 

succeeixen diversos cicles termoquímics, com ara el iode-sofre. Dins dels cicles 

termoquímics hi ha molta varietat de processos. 

 

figura 8.Classes de cicles termoquímics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

sofre i els cicles UT-3. 
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