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Resum 

La gran part dels estudis, dins del marc energètic, se centren en trobar noves fonts d’energia 

més netes. Molts d’aquests estudis intenten demostrar la viabilitat real d’utilitzar l’hidrogen 

com una alternativa energètica. 

Mitjançant un sistema de reacció a microescala a través d’un microreactor, aquest projecte 

se centra en estudiar diferents proves catalítiques per observar la producció d’hidrogen a 

partir de dimetil èter (DME), un gas amb gran futur gràcies a la seva facilitat de manipulació i 

transport. El hidrogen produït, després d’un adequat procés de purificació, podria ser utilitzat 

en cel·les de combustible per a aplicacions portàtils. 

En el present treball també estudia l’ús de diferents catalitzadors, basats en coure i zinc o 

pal·ladi, i la possibilitat d’utilitzar plaques metàl·liques com a suport per els catalitzadors 

enlloc d’un suport ceràmic, que és el suport més utilitzat en quasi tota l’experimentació 

actual. Els catalitzadors a utilitzar han de ser impregnats sobre les plaques metàl·liques amb 

la suficient adherència, de tal manera que no es puguin desprendre amb facilitat i hi hagi una 

capa homogènia sobre el metall.  

Les diferents proves catalítiques que s’estudien són les reaccions de reformat amb vapor, 

reformat autotèrmic i oxidació parcial. Aquestes reaccions són les més estudiades i amb 

més futur per obtenir hidrogen a partir de DME. Estudiant les tres reaccions es pot observar 

quina obté més rendiment i és més eficient per a produir hidrogen amb el sistema de reacció 

utilitzat. 

Finalment, és necessari l’elecció i posta a punt de la perifèria del reactor, necessària per el 

correcte funcionament del sistema de reacció. A més a més, és necessari realitzar proves 

per tal d’escollir les millors condicions de reacció per dur a terme amb èxit les proves 

catalítiques. 
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1 Prefaci 

La crisi energètica actual i els problemes de contaminació han fet que augmentin a tot el 

món els estudis sobre l'explotació de noves energies i la reducció de les emissions nocives. 

L’hidrogen és una de les possibles noves energies per a ser utilitzades en aplicacions reals i  

a poc a poc s’està fent un lloc en el sistema energètic.  

El poder calorífic de l'hidrogen és de 140 kJ/g que és gairebé tres vegades com el d’una  

gasolina convencional. Així mateix, quan l’hidrogen es crema en l'aire, dóna lloc a una 

reacció de la qual s’obté aigua i diòxid de carboni com a principals productes, per tant, no es 

generen altres gasos més nocius que es produeixen amb els combustibles convencionals 

actualment. [15] 

L’hidrogen pot ser utilitzat directament com a combustible net per als motors convencionals, 

incrementa significativament la taxa de propagació de la flama i redueix els hidrocarburs CO 

i NOx que es generarien amb els combustibles actuals [1-3]. A més, l’hidrogen és un dels 

combustibles per a vehicles de pila de combustible [4-6] que actualment està augmentant 

l’interès dels fabricants de cotxes.  

Aquest gas és difícil de ser emmagatzemat i transportat ja que la seva densitat és molt 

baixa. Per aquest fet, la producció d'hidrogen en fonts mòbils és la opció més realista. 

D’aquesta necessitat de generar hidrogen in situ a partir d’altres productes, neixen totes les 

vies d’estudi per produir-lo a petita escala i que així pugui ser utilitzat com a combustible en 

aplicacions reals, com pot ser un vehicle. [15] 

El fet de produir hidrogen en fonts mòbils té alguns inconvenients com l'alt cost i baixa 

eficiència de la seva producció, un fet que fa que es restringeixin les seves aplicacions [7]. A 

partir del reformat dels hidrocarburs s’han desenvolupat diversos mètodes per produir 

hidrogen o gas ric en hidrogen. El reformat químic i el reformat amb plasma són les 

principals tecnologies per a la generació d'hidrogen en l'actualitat. El reformat químic és 

àmpliament utilitzat, incloent el reformat amb vapor [8], l'oxidació parcial [9], el reformat 

autotèrmic [10] i la descomposició dels hidrocarburs [11].  

Aquests processos de producció in situ presenten certes deficiències en funció de les 

aplicacions que es vulguin utilitzar, com l’augment de pes, el temps d'escalfament i 

l’enverinament del catalitzador.  
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L’hidrogen presenta unes grans capacitats per ser una font d’energia real, però encara es 

requereix anys d’estudis per aconseguir tenir prou informació per poder controlar i optimitzar 

els processos de producció d’hidrogen en aplicacions mòbils. 

Els processos de producció d’hidrogen tenen moltes variants i es poden generar en molts 

tipus de reactors i a partir de diferents productes. 

Actualment, la majoria dels estudis realitzats per a obtenir hidrogen se centren en l’ús 

d’etanol com a producte, però recentment està augmentant l’interès en l’obtenció d’hidrogen 

a partir del dimetil èter. El dimetil èter (DME) és un tipus de gas incolor a pressió i 

temperatura ambient, és resistent a la corrosió i no és tòxic ni cancerigen. Les seves 

propietats físiques són similars a les dels gasos liquats del petroli (GLP), per la qual cosa es 

poden liquar fàcilment, emmagatzemar i transportar mitjançant l'ús de les instal·lacions de 

GLP ja construïdes. A més, el DME pot ser produït a partir de matèries primeres com el 

metanol, carbó, gas natural, etc. [5-9] 

Aquest fet, fa despertar l’interès d’estudiar l’obtenció d’hidrogen a partir de DME per verificar 

la realitat del seu ús en aplicacions mòbils. 
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2 Objectius del projecte 

El projecte se centra en estudiar l’òptima producció d’hidrogen a partir de dimetil èter (DME). 

Es vol sotmetre el DME a reaccions catalítiques de reformat amb vapor, oxidació parcial  i 

reformat autotèrmic per a obtenir hidrogen. Es vol estudiar en quines condicions de 

temperatura i quina proporció entre els cabals dels diferents reactius són les més 

adequades. Així mateix, aconseguir optimitzar les condicions per proporcionar el màxim 

rendiment i selectivitat per a l’obtenció d’hidrogen. 

L’objectiu principal és dur a terme les reaccions citades amb DME amb unes plaques 

metàl·liques amb microcanals, com a suport físic del catalitzador. A més, com a objectiu 

addicional es vol estudiar el millor mètode d’adherència del catalitzador sobre una superfície 

metàl·lica i l’optimització de la impregnació dels microcanals amb una capa el més 

homogènia possible. A més a més, es vol utilitzar un tipus de catalitzador que inclou pal·ladi, 

ja que és un tipus que pot presentar estalvis energètics i beneficis en la producció 

d’hidrogen. 

La primera part del projecte se centra en la utilització de monòlits ceràmics com a suport del 

catalitzador, per a optimitzar el mètode d’operació i recollir prou informació per a treballar 

amb les plaques metàl·liques. 

3 Abast del projecte 

L’estudi pretén mostrar l’abast que pot tenir el DME en la producció d’hidrogen i la seva 

viabilitat real, observant la seva facilitat de reacció per produir hidrogen. Per dur a terme el 

projecte, es planifica un seguit d’experiments amb un microreactor estructurat. Amb els 

experiments realitzats es volen estudiar les reaccions amb DME ja esmentades i avaluar 

quina d’elles són les idònies per l’obtenció d’hidrogen. Els experiments se centren en produir 

la màxima quantitat d’hidrogen variant la proporció dels cabals dels reactius (DME, aigua, 

nitrogen o oxigen) i observar quin d’ells permet obtenir el màxim rendiment. 

En primera instància s’utilitzen monòlits ceràmics, adequadament tallats perquè hi càpiguen 

en el reactor. En segona instància s’utilitzen unes plaques d’acer inoxidable que encaixen 

amb les mides del reactor. Aquestes plaques es tenen que dissenyar i fabricar per a obtenir 

un rendiment alt en la producció d’hidrogen amb el corresponent reactor que s’utilitza. 
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4 Fonaments teòrics 

4.1 El dimetil èter i el seu ús  

El dimetil èter o també conegut com a DME, amb formula química CH3OCH3, és un gas 

sintetitzat a partir de gas natural, de biomassa, de carbó o també de residus pesats de 

refineries. El DME és un gas incolor, fàcil de liquar i transportar, i des dels anys 60 s’utilitza 

principalment com a propulsor en aerosols, per a les necessitats requerides per a la indústria 

cosmètica.  

Així mateix, s'ha utilitzat com una combustió neta de combustibles alternatius al gas liquat de 

petroli (GLP) i dièsel, ja que presenta un potencial destacable en quatre grans mercats: com 

a combustibles en els usos industrials i domèstics (mescla DME/GLP), com a carburant per 

als vehicles diesel, com a càrrega petroquímica en substitució de la nafta i en la generació 

elèctrica. 

4.2 Hidrogen: context actual 

Avui en dia, s’intenta trobar alternatives als combustibles fòssils i invertir en energies 

alternatives com poden ser l’energia solar, eòlica o la biomassa que són recursos 

renovables prometedors, però generalment són intermitents, dependents de la ubicació, i per 

tant, inestables. En canvi, l’hidrogen ha estat identificat com un portador d'energia ideal per 

donar suport a un desenvolupament energètic sostenible [31], ja que pot ser utilitzat en una 

cel·la de combustible per generar electricitat, amb una gran eficiència, amb aigua com a únic 

rebuig o subproducte que pot ser alliberat a l'atmosfera sense cap perill per al medi ambient.  

No obstant això, perquè una economia basada en hidrogen sigui sostenible es requereixen 

processos de producció a partir de fonts renovables. La cel·la de combustible és un 

dispositiu que funciona de manera inversa a l'electròlisi de l'aigua i consisteix en una 

combustió controlada electroquímicament d'un combustible (hidrogen) i un oxidant (oxigen o 

aire), amb producció contínua d'electricitat, aigua i calor, d’acord amb la reacció química 

següent:  

𝐻2 +
1

2
𝑂2 → 𝐻2𝑂     (Eq. 1) 
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Durant anys, els productes de la conversió de la biomassa, sobretot gasos rics en hidrogen, 

han estat utilitzats en motors convencionals de combustió interna o en turbines de gas per a 

generar potència o calor. Actualment, pot ser més efectiu utilitzar cel·les de combustible per 

a convertir l'energia de l’hidrogen en electricitat de forma eficient, neta i silenciosa.  

L'eficiència global de conversió d'energia a les cel·les de combustible és el doble de la 

obtinguda mitjançant els motors de combustió tradicionals [32]. A més, a diferència de les 

màquines tèrmiques, les cel·les de combustible operen a major eficiència en càrrega parcial 

que en càrrega total, el que les fa molt atractives per a aplicacions que treballen a mitges 

càrregues.  

D'altra banda, la producció d'hidrogen en microreactors es necessària ja que les cel·les 

necessiten ser recarregades. Les cel·les de combustible poden produir energia sempre que 

se'ls subministri combustible i oxigen. També cal destacar que al no contenir parts mòbils, 

operen silenciosament i amb un desgast molt reduït, el què allarga la seva vida útil. A més, 

diverses cel·les de combustible es poden connectar per donar majors densitats d'energia, 

formant així les anomenades piles de combustible.  

Les cel·les de combustible solen ser classificades en dos grups segons la temperatura de 

operació: les de baixa temperatura i les d'alta temperatura.  

Les primeres poden dividir-se en dos tipus: les de membrana d'intercanvi de protons 

(PEMFC) i les alcalines (AFC). S'espera que aquestes cel·les de combustible de baixa 

temperatura, especialment les PEMFC, substitueixin els motors convencionals de combustió 

en aplicacions de transport. També són les més adequades per alimentar dispositius 

portàtils de petita escala (per exemple ordinadors portàtils, PDAs...), per les seves propícies 

condicions d’operació i mida reduïda.  

D'altra banda, les d'alta temperatura també es poden dividir en tres tipus: les d'àcid fosfòric 

(PAFC), les d'òxid sòlid (SOFC) i les de carbonat fos (MCFC). Aquestes estan sent 

utilitzades per a aplicacions de generació de potència estacionàries [31].  

Un dels majors impediments per a l'èxit de les cel·les de combustible és la dificultat de 

transportar, emmagatzemar i manejar l’hidrogen; ja que aquest presenta una baixa densitat 

volumètrica d'energia, és difícil de comprimir i requereix temperatures extremadament baixes 

per a la liquació. Per a contrarestar aquest fet, es considera una alternativa factible, la 

producció d'hidrogen in-situ a partir d'un altre combustible, usualment hidrocarburs o 
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alcohols. El reformat amb vapor de fonts orgàniques líquides amb l'ajuda d'un catalitzador 

apareix com un procés prometedor per a les aplicacions portàtils [33]. Això es deu a les 

baixes temperatures necessàries per a aquest reformat. D'aquesta manera s’aconsegueixen 

evitar qüestions de seguretat i emmagatzematge de combustibles gasosos. 

4.2.1 Aplicacions de la producció d'hidrogen amb DME i avantatges del seu ús  

Actualment el dimetil èter (DME) està guanyant importància en les investigacions que es 

duen terme en la producció d'hidrogen. Aquest fet es dóna per les millors característiques 

que té el DME enfront d'altres productes, podent arribar a ser una opció de futur per a un 

possible canvi de gasos liquats del petroli (GLP) com combustible a DME. Com els GLP, el 

DME pot ser fàcilment manipulat, emmagatzemat i transportat (es liqua a menys de 6 bar). A 

més a més, la infraestructura ben desenvolupada de GLP pot ser fàcilment adaptada per al 

DME, per tenir unes propietats físiques similars. [5-9] 

El DME s'ha convertit recentment en un combustible potencial per a la producció d'hidrogen i 

per ser utilitzat en cel·les de combustible. El potencial que té el DME per a la producció 

d'hidrogen es dóna per les seves qualitats. El DME és un hidrocarbur oxigenat que ofereix 

una alta relació entre l’hidrogen i el carboni i una alta densitat energètica, i molt important en 

l'actualitat, és una substància no tòxica i inofensiva. [11-13] 

Es podria dir que per les seves característiques, el metanol (MeOH) també pot ser una 

alternativa, conjuntament amb el DME, ja que el dimetil èter i MeOH són adequats per ser 

reformats per la producció d’hidrogen, ja que catalíticament es poden arribar a reformar a 

baixes temperatures perquè no contenen enllaços C-C, de 200ºC a 350ºC pel MeOH i 300ºC 

a 400ºC pel DME [19]. Però, el dimetil èter és menys tòxic i per tant, és preferible al metanol. 

Així doncs, el relatiu caràcter inert, no corrosiu i no cancerigen del DME pot ajudar a 

promoure el seu ús pràctic en relació amb el perjudicial metanol.[8, 9, 16-18] 

Com a alternativa al DME, a part del metanol, també es podria utilitzar per a la producció 

d’hidrogen gas natural, biogàs amb contingut de metà, gasolina o diesel, però han de ser 

reformats a temperatures relativament altes entre 600-800ºC, unes temperatures més altes 

que les necessàries per el reformat del DME [19]. Per tant, per a reformar el DME, es 

requereix menys energia que no pas altres productes. 
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Actualment, diverses reaccions catalítiques com el reformat amb vapor, l’oxidació parcial, el 

reformat autotèrmic i la descomposició directa, s'han desenvolupat per a la producció 

d'hidrogen a partir de DME. 

4.2.2 Piles de combustible i DME  

Gràcies a la possibilitat d’utilitzar el DME com a combustible per a obtenir hidrogen, hi ha 

interès en el desenvolupament del procés de reformar el DME. Actualment, les piles de 

combustible de membrana d’intercanvi de protons PEMFCs han arribat a ser reconegudes 

com a generadors d'energia altament eficients i netes per a aplicacions estacionàries i 

mòbils [20-22]. Les PEMFCs han impulsat l’estudi i millora del rendiment de la producció 

d’hidrogen a partir del DME.  

És important saber que el reformat amb vapor de dimetil èter (DME SR) és en l'actualitat 

considerat com un dels processos més prometedors en la producció d'hidrogen per a 

aplicacions de piles de combustible. [1-4] 

4.3 Reformat amb vapor o steam reforming del DME (SR) 

El reformat amb vapor és un mètode per a obtenir hidrogen a partir de molècules 

orgàniques. En aquest projecte es sotmet al DME a un reformat amb vapor. Aquest procés 

requereix una gran quantitat d’energia i, en el cas d’alguns combustibles, és necessari 

realitzar un pretractament, un fet que no és necessari en la utilització de DME. 

El reformat amb vapor és una reacció endotèrmica, per tant s’hi ha d’aportar energia externa 

al sistema per a què tingui lloc la reacció. El reformat és un procés que consisteix en 

exposar el combustible o reactiu, d’alt contingut d’hidrogen i carboni, amb vapor d’aigua a 

alta temperatura y moderada pressió. Com a resultat de la reacció química s’obté hidrogen i 

diòxid de carboni, i depenent de la mescla reformada, poden aparèixer productes secundaris 

com el monòxid de carboni o el metà. 

El reformat amb vapor del dimetil èter (Eq. 2) es compon de dues reaccions moderadament 

endotèrmiques en seqüència [10-13]. La hidròlisi del dimetil èter a metanol (MeOH) (Eq. 3)  i 

el reformat amb vapor de metanol (MeOH SR) a hidrogen i diòxid de carboni (Eq. 4). El 

rendiment teòric de la reacció general són 6 mol H2 per mol de DME: 

𝐷𝑀𝐸 𝑆𝑅:     (𝐶𝐻3)2𝑂 + 3𝐻2𝑂 ↔ 6𝐻2 + 2𝐶𝑂2       ∆𝐻𝑟
𝑜 = 135 kJ/mol                               (Eq. 2) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐷𝑀𝐸:     (𝐶𝐻3)2𝑂 + 𝐻2𝑂 ↔ 2𝐶𝐻3𝑂𝐻       ∆𝐻𝑟
𝑜 = 37 kJ/mol            (Eq. 3) 

𝑀𝑒𝑂𝐻 𝑆𝑅:     𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂 ↔ 3𝐻2 + 𝐶𝑂2      ∆𝐻𝑟
𝑜 = 49 kJ/mol                           (Eq. 4) 

El primer pas, la hidròlisi del DME per formar metanol, es fa sobre un catalitzador àcid sòlid. 

Així doncs és necessari l’ús d’un catalitzador àcid per generar la primera reacció. No obstant 

això, l'ús de materials àcids massa forts s'han d'evitar ja que poden promoure un excés de 

formació de residus carbonosos, que resulta en una ràpida desactivació del catalitzador. En 

general, la hidròlisi DME es fa sobre catalitzadors àcids com ara zeolites i alúmina.  

El segon pas és el reformat amb vapor de metanol, que usualment es porta a terme sobre 

catalitzadors basats en Cu, i s’està iniciant l’ús sobre catalitzadors com Pt o Pd, com a fase 

activa pels avantatges que poden aportar [14]. Segons els últims estudis, pel reformat amb 

vapor del metanol, s’ha comprovat que principalment hi ha dos sistemes catalítics òptims: un 

en base coure o un sistema catalític a base de pal·ladi.[18, 23-25] 

Entre els catalitzadors basats en partícules metàl·liques, el de base de coure (Cu) es 

planteja com un dels més prometedors en termes de cost, eficàcia i activitat. A més del 

catalitzadors en base coure, recentment s’ha proposat el Pd com un catalitzador òptim degut 

a que requereix menys temperatura que els de base Cu per a la seva activació [14, 26, 27]. 

Com a conseqüència d’aquest fet, el sistema catalític òptim a utilitzar està format per una 

mescla de catalitzador sòlid àcid i un catalitzador amb base metàl·lica, de coure o pal·ladi, 

necessària per a què es duguin a terme el conjunt de reaccions en el DME SR. Tanmateix, 

s’ha de tenir en compte que aquest sistema catalític s’ha de dipositar sobre un suport físic 

per a aplicacions reals, obtenint un sistema catalític format per un catalitzador àcid amb 

nanopartícules metàl·liques i el suport físic. 

Diversos catalitzadors àcids es proposen actualment per a la hidròlisi del DME, que és la 

reacció d'equilibri considerada com el pas limitant de la reacció total del DME SR. Per tant, 

la millora de la hidròlisi de DME és un factor important per a obtenir una alta conversió de 

reformat i aconseguir rendiment elevat en aquesta fase de la reacció, que implica poder 

aconseguir una producció d’hidrogen elevada i de bona qualitat.   

En els estudis dels darrers anys, s’ha utilitzat diferents catalitzadors àcids, reconeguts com 

els millors compostos per a ser utilitzats en sistemes catalítics amb base coure o pal·ladi, 

per a estudiar el reformat amb vapor de DME. Aquests catalitzadors són el CeO2, ZrO2, 

Ce0.5Zr0.5O2, MnO2, SnO2, Al2O3, WO3 or WO3-ZrO2. Tots ells s’han estudiat en diferents 
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condicions i concentracions de catalitzadors metàl·lics en base coure i pal·ladi i es va 

observar que l’òxid de zirconi (IV) realitza el reformat de DME, i específicament la hidròlisis 

del DME per a obtenir el metanol, amb més eficiència i amb la mínima producció de 

productes secundaris, degut a la seva alta activitat [14, 26, 27].  

Així doncs, després de la bibliografia estudiada es pot afirmar que la utilització d’òxid de 

zirconi com a catalitzador àcid, aconsegueix optimitzar el primer pas en el reformat amb 

vapor del DME, implicant una màxima eficiència en aquest pas limitant. 

Pel que fa a les partícules metàl·liques, s’ha proposat recentment una mescla d’òxid de 

coure i zinc (CuO/ZnO) pel DME SR com el millor catalitzador metàl·lic en base coure pel 

rendiment, selectivitat i activitat òptims que s’obtenen [27]. A més, el Pd també s’ha estudiat 

i considerat com un catalitzador metàl·lic amb futur i òptim per ser utilitzat amb òxid de 

zirconi, ja que pot millorar els resultats obtinguts amb els catalitzadors en base Cu a 

temperatures inferiors [26].  

En cas d’utilitzar zeolites, com és el cas de l’òxid de zirconi, tot i l'alta activitat, s’assoleix una 

temperatura de reacció per la hidròlisi del DME inferior a causa de la seva alta acidesa. No 

obstant això, la temperatura necessària per hidrolitzar eficaçment el DME és de més de 

300ºC. Les altes temperatures condueixen a obtenir un reformat de més baixa qualitat, és a 

dir, alta formació de monòxid de carboni (CO) i metà (CH4) [10], per tant s’ha de tenir en 

compte aquest fet durant la planificació d’experiments. 

El fet de que en els productes de la reacció apareguin productes secundaris no desitjats, 

com el CO o el CH4, indica que la reacció no és del tot selectiva. Aquest fet s’ha de tenir molt 

en compte en el disseny dels experiments, ja que una bona elecció de catalitzadors i una 

bona optimització en els paràmetres de control, com pot ser temperatura i cabals, fa que 

només apareguin petites quantitats de productes no desitjats, obtenint una bona qualitat de 

reformat i per tant d’hidrogen. 

Els productes secundaris apareixen perquè hi ha altres reaccions que estan involucrades en 

el reformat amb vapor del DME, com el desplaçament del gas d’aigua (Eq. 5), la 

descomposició de DME (Eq. 6) i la metanització de CO i CO2 (equacions 7 i 8) [26]: 

𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 ⇄ 𝐶𝑂2 + 𝐻2       (Eq. 5) 

(𝐶𝐻3)2𝑂 + 𝐻2𝑂 ⇄ 𝐶𝐻4 + 𝐻2 + 𝐶𝑂      (Eq. 6) 

𝐶𝑂 + 3𝐻2 ⇄ 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂      (Eq. 7) 
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𝐶𝑂2 + 4𝐻2 ⇄ 𝐶𝐻4 + 2𝐻2𝑂      (Eq.8) 

4.4 Oxidació parcial (PO) i reformat autotèrmic (AR) 

La reacció més desenvolupada i en la qual se centren molts estudis és el reformat amb 

vapor del DME per a obtenir hidrogen, però existeixen altres tipus de reaccions que 

requereixen de més estudi, ja que existeix la possibilitat d’augmentar el rendiment en la 

producció d’hidrogen tot disminuint el cost energètic.  

A part del reformat amb vapor, existeixen dos reaccions possibles a tenir en compte, que 

podrien ser òptimes per a produir hidrogen a partir de DME, són les reaccions d’oxidació 

parcial i el reformat autotèrmic. Tant per a realitzar una reacció d’oxidació parcial, com un 

reformat autotèrmic, es poden utilitzar els mateixos catalitzadors que pel reformat amb 

vapor. 

L’oxidació parcial (Eq. 9) consisteix en fer reaccionar el DME amb un flux elevat d’oxigen, 

però no tant elevat com per fer una combustió total de l’alimentació, evitant que es produeixi 

una oxidació total. Una oxidació parcial no és més que una combustió incompleta, on s’obté 

una producció d’hidrogen. L’avantatge de realitzar un oxidació parcial és que es tracta d’una 

reacció exotèrmica, i per tant que desprèn energia al medi [28]. 

 (𝐶𝐻3)2𝑂 +
1

2
𝑂2 → 3𝐻2 + 2𝐶𝑂     ∆𝐻𝑟

𝑜 =  −37,7 kJ/mol           (Eq. 9) 

Al realitzar una oxidació parcial és molt important escollir correctament un flux d’oxigen. 

Dependent de l’alimentació d’oxigen, la fracció d’hidrogen produït serà major o menor, així 

com la quantitat de productes secundaris que apareguin en la reacció. Un excés de cabal 

d’oxigen pot ser contraproduent degut a l’oxidació de l’hidrogen a l’aigua. 

El fet que l’oxidació parcial de DME sigui una reacció exotèrmica és molt interessant, ja que 

permet aprofitar aquesta energia alliberada i disminuir l’energia a aportar al sistema.  

Si a part del flux d’oxigen que s’introdueix, s’hi afegeix un flux de vapor d’aigua, s’està 

generant a més, un reformat amb vapor, que és endotèrmic. Així doncs, l’energia que es 

desprèn en provocar l’oxidació parcial la pot aprofitar el reformat amb vapor, reduint l’energia 

que s’ha d’aportar al sistema. La combinació de l’oxidació parcial (Eq. 9) i el reformat amb 

vapor (Eq. 2) és un reformat autotèrmic [30]. 
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Així doncs, el reformat autotèrmic no és més que la reformació de DME mitjançant aire i 

vapor d’aigua, suficientment equilibrats, per produir hidrogen. Aquest reformat és un conjunt 

de dues reaccions en què la calor de la reacció exotèrmica s’aprofita per a la reacció 

endotèrmica, obtenint una producció d’hidrogen amb un cost energètic menor que si només 

es realitzés un reformat amb vapor. L’inconvenient d’un reformat autotèrmic és que l’ajust 

dels cabals d’alimentació ha de ser molt acurat per obtenir l’equilibri energètic i obtenir el 

mínim de productes no desitjats. 

4.5 Reactors microestructurats 

El reactor utilitzat per dur a terme els experiments és un reactor microestructurat. La 

principal característica dels reactors microestructurats, en comparació amb els reactors 

químics convencionals, és l'alt quocient d'àrea superficial-volum. Les àrees superficials 

específiques d'aquests reactors es troben entre 10000 i 50000 m2/m3 mentre que els 

reactors tradicionals tenen generalment prop de 100 m2/m3 i en casos estranys arriben a 

1000 m2/m3. 

Com que el coeficient de transferència de calor és inversament proporcional al diàmetre del 

canal, s'obté un valor d'ordre de 10 KWm-2K-1 que és perceptiblement més alt que per als 

intercanviadors de calor tradicionals. L'alta eficàcia en l’intercanvi de calor permet escalfar i 

refredar ràpidament, pel que les reaccions sota condicions isotèrmiques amb temps de 

residència definits es poden dur a terme. L’aparició de punts calents o l'acumulació de calor 

de la reacció dins de la microestructura es minimitzen i part de les reaccions indesitjades 

s’obstaculitzen. El resultat, en molts casos, és una selectivitat, una producció i una qualitat 

del producte majors. Els reactors microestructurats poden ser utilitzats per a reaccions 

químiques exotèrmiques o endotèrmiques.  

A més de la transferència de calor, el transport de massa també millora considerablement 

dins dels reactors microestructurats. Els temps de mescla es realitzen en uns mil·lisegons i 

són generalment més petits que en sistemes convencionals. A causa de les dimensions 

petites, els temps de difusió són molt curts i augmenta així la velocitat de reacció.  

Un tercer aspecte en els reactors microestructurats és el flux hidrodinàmic en els 

microcanals, que és una característica important dels microfluïds. Els fluxos són sobretot 

laminars, dirigits, i altament simètrics. 
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Els paràmetres del procés tals com la pressió, la temperatura, el temps de residència, i el 

cabal es controlen més fàcilment en les reaccions que tenen lloc en volums petits. El 

potencial del perill de reaccions fortament exotèrmiques o explosives pot també ser reduït 

dràsticament. En aquests microreactors s'aconsegueix una major seguretat fins i tot en 

reaccions amb substàncies tòxiques o pressions de funcionament altes [29]. 

4.6 Característiques i funcionament del reactor 

El reactor microestructurat utilitzat té dues parts metàl·liques rectangulars d’acer inoxidable 

AISI 316, que en unir-se, es crea un volum interior tancat amb una entrada i una sortida.  

 

Il·lustració 4-1. Reactor obert 

 

 

Il·lustració 4-2. Reactor tancat 

El reactor està preparat per introduir en el seu interior plaques, adequadament tractades, 

que puguin realitzar reaccions catalítiques. S’hi poden introduir monòlits ceràmics o plaques 

metàl·liques adequadament mesurades i tractades. 

L’entrada del reactor es realitza amb un angle de 90º i amb una distribució en papallona, 

permetent que el flux que entri al reactor es dispersi per tot el volum interior i el flux sigui 

homogeni al llarg de tot el reactor, des de que entra fins que surt. L’homogeneïtat del flux es 

deu a les turbulències que es creen al fet que el flux entri perpendicularment al reactor, així 

els gasos estaran completament mesclats abans de posar-se en contacte amb els 

50 mm 

 50 mm 
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catalitzadors, a més de la completa distribució en tota l’amplada del reactor gràcies a 

l’entrada en papallona:  

 

Il·lustració 4-3. Entrada del reactor i distribució en papallona 

En el següent esquema es mostra la secció del reactor per explicar el funcionament i 

recorregut dels gasos dins el reactor. Es pot observar l’entrada perpendicular del flux gasós, 

produint-se la seva mescla per les turbulències generades. Un cop han entrat al reactor, els 

gasos travessen la zona amb les plaques o monòlits impregnats amb els catalitzadors 

perquè tingui lloc la reacció catalítica. Finalment, els gasos es condueixen fins a la sortida 

del reactor: 

 

Il·lustració 4-4. Secció del reactor on es mostra el recorregut del flux gasós des de la seva entrada, 
reacció amb els catalitzadors i sortida del reactor. 

El reactor està preparat per introduir unes sondes de temperatura, per tal de controlar i 

decidir quina temperatura es vol que treballi el reactor. La temperatura de disseny que pot 

suportar sense cap problema és de 500ºC, podent arribar, si es desitja, a temperatures 

màximes de 600ºC, suficients per els rangs de treball que es vol estudiar. 

  

20 mm 
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Il·lustració 4-5. Lateral del reactor on es mostra un orifici per una sonda de temperatura 

4.7 Catalitzadors 

La catàlisi és un procés clau per a les transformacions químiques. Moltes síntesis i gairebé 

totes les reaccions biològiques requereixen catalitzadors. A més, la catàlisi és una de les 

tecnologies més importants per a la protecció del medi ambient i la prevenció d'emissions.  

Els catalitzadors sòlids, de gran importància tecnològica i econòmica, són utilitzats en la 

majoria de processos industrials per obtenir el producte final de forma eficient, amb menor 

consum energètic i de forma més respectuosa per al medi ambient. La conveniència d'un 

catalitzador per a un procés industrial depèn principalment de les següents tres propietats: 

l'activitat, la selectivitat i l'estabilitat.  

L'activitat és una mesura que mostra la rapidesa d'una o més reaccions en presència de 

catalitzadors. De la mateixa manera, la selectivitat de la reacció és la fracció del material 

inicial que es converteix en el producte desitjat. A més de la reacció desitjada, altres també 

poden ocórrer paral·lelament o en seqüència. L'estabilitat química, tèrmica i mecànica d'un 

catalitzador determina el seu temps de vida en reactors industrials. L'estabilitat d'un 

catalitzador es veu influïda per nombrosos factors, com ara la sinterització, el xoc i 

l'enverinament. Aquesta desactivació pot ser analitzada mesurant l'activitat en funció del 

temps, aquest fet no s’aplica en la realització d’experiments a petita escala, ja que amb la 

durada dels experiments que es proposen no és suficient com per desactiva el catalitzador. 

El catalitzador d'aquest sistema està constituït per un suport físic, un suport químic (actua 

com a catalitzador àcid) i partícules metàl·liques que constitueixen la fase activa. 

Per la bibliografia estudiada i les condicions en que es treballa amb el DME i amb el nostre 

reactor, es decideix utilitzar com a catalitzadors òxid de zirconi (ZrO2) amb fase activa de 

coure i zinc (Cu/Zn) o de pal·ladi (Pd).  

50 mm 
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Així doncs, el ZrO2 actuarà com a catalitzador àcid, que farà possible el inici de la hidròlisi 

per obtenir metanol.  

La fase activa escollida ha estat de dos tipus. Una en base Cu formada per coure i zinc, en 

forma d’òxids, i l’altre només amb pal·ladi, en forma metàl·lica. Per tant, s’estudia la 

utilització de dos catalitzadors metàl·lics diferents per tal de generar el reformat del MeOH 

en hidrogen.  

El primer catalitzador en base Cu està format per l’òxid de coure (CuO) i l’òxid de zinc (ZnO) 

i requereix uns 500ºC per la seva activació completa. El segon catalitzador metàl·lic escollit 

és el pal·ladi (Pd), un catalitzador molt prometedor.  

Amb el pal·ladi, per les seves condicions de reacció, es possible obtenir bons resultats, però 

no se sap fins a quin punt, ja que hi ha poca experimentació al voltant dels catalitzadors en 

base-Pd, en comparació amb els catalitzadors en base-Cu. Per tant, amb aquest estudi 

s’espera veure la viabilitat d’utilització del Pd com un catalitzador més òptim que el Cu/Zn, ja 

que permet l’activació a un temperatura inferior, uns 400ºC, tot i que cal tenir en compte 

també el seu cost. 

4.8 Suports físics 

En aquest estudi es basa en la utilització de dos suports físics. Uns monòlits ceràmics i unes 

plaques d’acer inoxidable AISI 316. 

Actualment, la utilització experimental de suports ceràmics és el més estès en la investigació 

de la producció d’hidrogen. En aquest projecte un dels objectius principals és aconseguir un 

rendiment elevat en la producció d’hidrogen utilitzant un suport metàl·lic. Aquest és un punt 

molt innovador ja que no hi ha moltes referències d’utilitzar un suport metàl·lic per obtenir 

hidrogen a partir de DME. El fet d’utilitzar un suport metàl·lic amb èxit pot ser una ajuda, pels 

futurs dissenys en les piles de combustible, ja que no és un suport tant fràgil com pot ser 

una ceràmica i, sobretot, afegeix una millor transferència de calor. 

4.8.1 Suports ceràmics 

Els suports ceràmics utilitzats són els Corning Celcor® standard-wall substrates, una 

estructura monolítica en forma de rusc d’abella amb canals quadrats paral·lels de 900 cpsi 

(cell per square inch). L’ús d’aquest suport físic per crear el sistema catalític que es vol 

utilitzar es degut a les propietats que presenta, entre las quals és important destacar: 
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 Alta àrea superficial 

 Baixa caiguda de pressió 

 Durabilitat tèrmica  

 Alta rendibilitat 

 

Il·lustració 4-6. Corning Celcor® standard-wall substrates 

Els més populars, per la seva ampli ús en el sector de l'automòbil, són els ceràmics 

(principalment cordierita) obtinguts per extrusió. Malgrat el seu ampli ús, aquests dispositius 

tenen limitacions relacionades amb el gruix mínim de paret per a una correcta extrusió (al 

voltant de 100 μm). 

Per altra banda, la naturalesa del suport d’òxid de zirconi juga un paper clau en la 

determinació de la selectivitat d’hidrogen. Els suports poden promoure la migració dels grups 

hidroxil cap a les partícules de metall, catalitzar la reacció de reformat o estabilitzar les 

partícules de metall a altes temperatures sota condicions de reacció. 

4.8.2  Plaques metàl·liques 

Les plaques metàl·liques són d’acer inoxidable del tipus AISI 316. Es van dissenyar amb les 

mides òptimes per tal que s’ajustessin al màxim amb el reactor utilitzat i amb uns 

microcanals per on circulés el flux de gasos.  
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Il·lustració 4-7. Imatge de les plaques d'acer inoxidable 

Aquestes plaques s’encarreguen al taller mecànic de l’ETSEIB, on es realitza el tall de les 

plaques amb làser per obtenir les mides desitjades amb el mínim error. Pel que fa els 

microcanals es realitzen mitjançant una operació de fresat de gran precisió. Es calcula les 

mides de les plaques per tal que hi entrin dues plaques, ocupant el màxim volum possible. 

Les plaques es dissenyen perquè tinguin uns microcanals de secció quadrada, per on es fa 

passa el flux a reaccionar. 

 

Il·lustració 4-8. Reactor amb les 6 plaques escollides per ser utilitzades 

Les plaques tenen una mida de 1,75x2x5 cm. Cada placa conté 7 microcanals de secció 

quadrada de 0,7x0,7 mm i amb una separació entre canals de 2,05 mm: 

25 mm 
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Il·lustració 4-9. Dimensions de les plaques metàl·liques 

En un principi, es volia dissenyar una única placa amb microcanals per ambdós costats, fet 

que va ser impossible, degut al gruix màxim de les plaques i de la profunditat desitjada dels 

microcanals. L’acer no suportava la tensió que es produïa en el fresat dels microcanals i es 

va optar pel disseny d’unes plaques que tinguessin microcanals per un únic costat, i 

entressin dues plaques a l’interior del reactor, per tenir dues cares amb canals amb contacte 

amb el flux a reaccionar. 

En la següent il·lustració es mostra com queden col·locades les plaques dins el reactor: 



Pàg. 24                                                                          Memòria 

 

 

 

 

Il·lustració 4-10. Esquema de la col·locació de les plaques dins el reactor 
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5 Procediment experimental 

Un cop valorat el material necessari per dur a terme la investigació, s’inicia el plantejament i 

realització dels experiments a seguir. El conjunt d’experiments que es realitzen es poden 

separar en dos grups segons el suport físic utilitzat, monòlits ceràmics o plaques de metall.  

Inicialment, només es treballa amb monòlits ceràmics per aconseguir prou informació i 

conèixer amb més detall les reaccions que es volen realitzar amb el DME. 

Posteriorment, s’utilitza com a suport les plaques metàl·liques, partint dels coneixements 

observats en la primera part de l’experimentació. La utilització d’aquestes va tenir una 

complexitat més elevada, ja que es va tenir que fer un estudi per trobar el millor mètode per 

impregnar els catalitzadors als microcanals, ja que la impregnació dels catalitzadors sobre 

una superfície metàl·lica és més complicada que no pas amb els suports ceràmics. 

5.1 Preparació dels monòlits ceràmics 

Els monòlits ceràmics on dipositar els catalitzadors, com s’ha comentat anteriorment, són de 

ceràmica Corning Celcor®, obtinguts comercialment. Per a optimitzar el volum interior del 

reactor, s’intenta introduir la màxima quantitat de monòlit possible. 

Es tallen curosament els monòlits amb les mides justes per omplir el màxim volum del 

reactor. Els monòlits tallats tindran una mida final de 2,1 x 19,9 x 22,6 mm. Cada monòlit 

tindrà 46 canals separats amb dues files, així doncs cada fila tindrà 23 canals. 

 

Il·lustració 5-1. Dimensions dels monòlits ceràmics tallats 

El flux que es vulgui fer reaccionar travessa aquests 46 canals, adequadament recoberts de 

catalitzador, per realitzar la reacció que es vulgui generar. 
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Il·lustració 5-2. Monòlit de ceràmica per ser introduït al reactor 

5.2 Impregnació dels monòlits ceràmics 

La impregnació dels monòlits ceràmics amb catalitzador s’inicia amb el càlcul de la quantitat 

d’òxid de zirconi (IV) que es vol aportar. A continuació es realitza l’adició del ZrO2 als 

monòlits. Finalment es valora la qualitat del recobriment. 

Un cop afegit el suport de ZrO2, es procedeix a l’adició del recobriment de la fase activa. 

Com en l’anterior cas, primer es realitza el càlcul de les quantitats a aportar, per 

posteriorment realitzar l’adició dels precursors dels òxids metàl·lics i la valoració final de la 

qualitat de la impregnació. 

5.2.1 Càlcul de la quantitat de l’òxid de zirconi (IV) 

En aquest estudi s’utilitza l’òxid de zirconi (IV), ZrO2, com a suport químic. El ZrO2 s’obté a 

partir d’oxiclorur de zirconi (IV) octahidratat sòlid, (ZrOCl2·8 H2O) i s’impregna al monòlit per 

calcinació. 

Així doncs, es parteix d’una dissolució de ZrOCl2·8 H2O per tal d’impregnar els monòlits 

ceràmics amb ZrO2. S’impregna un pes de ZrO2, tal que sigui el 10% del pes del monòlit. Per 

realitzar la dissolució de ZrOCl2·8 H2O, s’ha de conèixer el pes a afegir i a quin volum 

d’aigua s’afegeix. 

Per conèixer el pes mínim que ha de tenir cada monòlit de ZrO2, es pesa el total de monòlits 

que es vol impregnar. Calculem el 10% del pes total pesat, i aquest pes és el pes de ZrO2 a 

impregnar. Es prepara una quantitat superior de monòlit de la que es necessita pel reactor 

per tal de tenir diferents talls, per decidir quins seran els millors candidats per introduir-los al 

reactor. 

10 mm 
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Per a conèixer el pes a preparar de ZrOCl2·8 H2O que es necessita per obtenir la 

concentració desitjada, es parteix del pes que es vol impregnar de ZrO2. Coneixent els 

pesos moleculars i sabent que la reacció transformació, que es realitza mitjançant una 

calcinació, és 1:1 molar. S’apliquen els següents factors de conversió per a saber el pes 

mínim ZrOCl2 que ha de tenir la dissolució: 

𝑍𝑟𝑂𝐶𝑙2 +
1

2
𝑂2 → 𝑍𝑟𝑂2 + 𝐶𝑙2    (Eq. 10) 

PM (ZrO2) = 123,22 g/mol 

PM (ZrOCl2 · 8 H2O) = 322,25 g/mol 

(𝑃𝑒𝑠 𝑍𝑟𝑂2)𝑔 𝑍𝑟𝑂2 ·
1 𝑚𝑜𝑙 𝑍𝑟𝑂2

123,22 𝑔 𝑍𝑟𝑂2
·

1 𝑚𝑜𝑙 𝑍𝑟𝑂𝐶𝑙2 · 8 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝑍𝑟𝑂2
·

322,25 𝑔 𝑍𝑟𝑂𝐶𝑙2 · 8 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝑍𝑟𝑂𝐶𝑙2 · 8 𝐻2𝑂
= 

= (𝑃𝑒𝑠 𝑚í𝑛𝑖𝑚 𝑍𝑟𝑂𝐶𝑙2)𝑔 𝑍𝑟𝑂𝐶𝑙2 

El pes obtingut és el pes mínim que ha de tenir la dissolució. Per conèixer el volum que ha 

de tenir la nostre dissolució, es parteix de la base, que necessita un total de cinc a vuit 

impregnacions. Per els càlculs, s’escull un valor de vuit impregnacions per tenir cert marge 

de seguretat i no fer curt en el volum calculat. Cada impregnació implica l’absorció 

aproximada d’un mil·lilitre (ml). Per últim, es multiplica els mil·lilitres necessaris per les vuit 

impregnacions, per el nombre de talls de monòlit que s’han d’impregnar. 

Coneixent el pes i el volum, ja es té la concentració de la dissolució de ZrOCl2·8 H2O, però 

aquesta concentració no és la definitiva. Per calcular la concentració final de la dissolució, es 

multiplica per un factor de tres el resultat del pes mínim, ja que durant la operació 

d’impregnació, s’ha determinat que hi unes pèrdues que indiquen que necessitem una 

dissolució el triple de concentrada amb ZrOCl2·8 H2O, per obtenir el pes de ZrO2 al monòlit, 

amb el mínim d’impregnacions. 

5.2.2 Adició de ZrO2 

En primer lloc, es pesen tots els monòlits que es volen impregnar, i aplicant els càlculs 

anteriorment esmentats, es coneix la concentració de la dissolució de ZrOCl2·8 H2O. La 

dissolució es prepara en un vas de precipitats, on s’afegeix inicialment el pes de ZrOCl2·8 

H2O calculat i posteriorment s’afegeix els mil·lilitres d’aigua desmineralitzada necessaris per 

obtenir la concentració desitjada. 
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Els monòlits s’introdueixen dins el vas de precipitats amb unes pinces, perquè s’impregnin 

per capil·laritat. Un cop impregnats es retiren del vas amb les pinces, vigilant que la 

dissolució impregnada es quedi per dins els canals i no caigui. Els monòlits impregnats 

s’ajusten a un sistema de rotació dissenyat especialment, i s’introdueix tot dins d’una estufa 

a 80ºC durant dues hores aproximadament, per evaporar tota l’aigua present i realitzar el 

secat dels monòlits.  

Durant el secat, la rotació dels monòlits és important ja que la dissolució que s’està 

impregnant es distribueixi homogèniament per tots els canals i parets i no es diposita en una 

sola cara dels canals. Així, es genera una capa de ZrOCl2, amb el mateix gruix i amb la 

màxima homogeneïtat possible en tota la superfície i cares dels canals dels monòlits de 

ceràmica. 

Els monòlits impregnats secs, es dipositen en un forn per dur a terme la calcinació de 500ºC 

durant dues hores. La temperatura dins el forn s’augmenta de manera progressiva, utilitzant 

el controlador del forn que permet posar una rampa de 10ºC/min. Amb la calcinació es 

produeix la conversió de ZrOCl2 a ZrO2. S’ha de vigilar de posar correctament el sistema de 

ventilació del forn a una campana extractora, ja que durant la calcinació és desprèn clor gas. 

Un cop realitzada la calcinació, es pesen els monòlits i es calcula el tant per cent de pes 

augmentat. Si el tant per cent és inferior al 10% del pes inicial dels monòlits, és repetirà la 

operació d’impregnació, evaporació i calcinació fins que s’arribi un increment de pes mínim 

del 10%. 

Un cop es tenen els monòlits amb la quantitat adient d’òxid de zirconi, ja estan preparats per 

incorporar la fase activa. A continuació, s’explica com recobrir els monòlits, impregnats amb 

ZrO2, amb ZnO/CuO o Pd. 

5.2.3 Recobriment amb ZnO/CuO 

Un cop es coneix el pes total de ZrO2 impregnat, es pot saber la quantitat de ZnO i CuO que 

s’ha d’impregnar. Realitzant la diferència entre el pes inicial dels monòlits i el pes final es 

sap la quantitat exacte de ZrO2 que s’ha adherit. 

La quantitat de ZnO i CuO que s’ha d’impregnar és el 40% del pes de ZrO2 adherit, per cada 

òxid.  
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Tant el ZnO com el CuO, s’obté a partir del nitrat de zinc trihidratat (Zn(NO3)2·3H2O) i nitrat 

de coure hexahidratat (Cu(NO3)2·6H2O), respectivament. La conversió dels nitrats als òxids 

és de 1:1. Així doncs, sabent el pes de ZrO2, els pesos moleculars i la conversió molar, es 

pot conèixer la quantitat de nitrat que es necessita per poder impregnar la quantitat d’òxids 

desitjada: 

PM (Cu(NO3)2 · 6H2O) = 241,55 g/mol 

PM (CuO)= 79,55 g/mol 

PM (Zn(NO3)2 · 3H2O) = 297,46 g/mol 

PM (ZnO)= 81,39 g/mol 

Per conèixer la quantitat de Cu(NO3)2 necessària, s’aplica els següents factors de conversió: 

(40% 𝑃𝑒𝑠𝑍𝑟𝑂2𝑎𝑑ℎ𝑒𝑟𝑖𝑡)𝑔 𝐶𝑢𝑂 ·
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑢𝑂

79,55 𝑔 𝐶𝑢𝑂
·

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑢(𝑁𝑂3)2 · 6 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑢𝑂

·
241,55 𝑔 𝐶𝑢(𝑁𝑂3)2 · 6 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑢(𝑁𝑂3)2 · 6 𝐻2𝑂
= (𝑃𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑢(𝑁𝑂3)2) 𝑔 𝐶𝑢(𝑁𝑂3)2 · 6 𝐻2𝑂 

Per conèixer la quantitat de Zn(NO3)2 necessària, s’aplica els següents factors de conversió: 

(40% 𝑃𝑒𝑠 𝑍𝑟𝑂2 𝑎𝑑ℎ𝑒𝑟𝑖𝑡)𝑔 𝑍𝑛𝑂 ·
1 𝑚𝑜𝑙 𝑍𝑛𝑂

81,39 𝑔 𝑍𝑛𝑂
·

1 𝑚𝑜𝑙 𝑍𝑛(𝑁𝑂3)2 · 3 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝑍𝑛𝑂

·
297,46 𝑔 𝑍𝑛(𝑁𝑂3)2 · 3 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝑍𝑛(𝑁𝑂3)2 · 3 𝐻2𝑂
= (𝑃𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑍𝑛(𝑁𝑂3)2)𝑔 𝑍𝑛(𝑁𝑂3)2 · 3 𝐻2𝑂 

Un cop calculats els pesos dels nitrats, s’introdueixen en un vas de precipitats de 25 ml, i es 

dissolen en un mil·lilitre d’etanol. La impregnació dels monòlits, amb la dissolució de nitrat de 

coure i de zinc, es realitza com l’anterior procediment. S‘introdueixen al vas, que  

s’impregnen per capil·laritat. 

Els monòlits impregnats es tornen a introduir al sistema de rotació dins d’una estufa a 80ºC 

durant dues hores per assecar-los. Posteriorment es realitza la calcinació en un forn a 500ºC 

durant cinc hores, ajustant una rampa de 10ºC/min. 

Els monòlits després d’una única impregnació de la fase activa estan preparats per ser 

introduïts al reactor. 

5.2.4 Recobriment amb Pd 

Com en el cas del zinc i el coure, es necessari conèixer el pes total de ZrO2 que s’ha 

impregnat.  
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La quantitat de PdO que s’ha d’impregnar és el 1% del pes de ZrO2 adherit.  

El PdO s’obté a partir del nitrat de pal·ladi hidratat (Pd(NO3)2·H2O) al 39%. La conversió del 

nitrat de pal·ladi a òxid de pal·ladi és 1:1. Per tant, coneixent el pes de ZrO2, els pesos 

moleculars i la conversió molar, es pot conèixer la quantitat de nitrat que es necessita per 

poder impregnar la quantitat d’òxid desitjat: 

PM (Pd(NO3)2 · H2O al 39%) = 106,42 g/mol 

PM (PdO)= 122,42 g/mol 

Per conèixer la quantitat de Pd(NO3)2 necessària, s’aplica els següents factors de conversió: 

(1% 𝑃𝑒𝑠 𝑍𝑟𝑂2 𝑎𝑑ℎ𝑒𝑟𝑖𝑡) 𝑔 𝑃𝑑𝑂 ·
1 𝑚𝑜𝑙 𝑃𝑑𝑂

122,42 𝑔 𝑃𝑑𝑂
·

1 𝑚𝑜𝑙 𝑃𝑑(𝑁𝑂3)2 · 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝑃𝑑𝑂

·
106,42 𝑔 𝑃𝑑(𝑁𝑂3)2 · 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝑃𝑑(𝑁𝑂3)2 · 𝐻2𝑂
·

1

0,39
= (𝑃𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑑(𝑁𝑂3)2) 𝑔 𝑃𝑑(𝑁𝑂3)2 · 𝐻2𝑂 

Un cop calculat el pes del nitrat, s’introdueix en un vas de precipitats de 25 ml, i es dissol en 

un mil·lilitre d’etanol. La impregnació dels monòlits, amb la dissolució amb de nitrat de 

pal·ladi, es realitza com l’anterior procediment, introduint els monòlits al vas, que  

s’impregnen per capil·laritat. 

Els monòlits impregnats es tornen a introduir al sistema de rotació dins d’una estufa a 80ºC 

durant dues hores per assecar-los. Posteriorment es realitza la calcinació en un forn a 500ºC 

durant tres hores, ajustant una rampa de 10ºC/min. 

La impregnació de la fase activa només requereix una impregnació, com en el cas del ZnO i 

CuO, per tant els monòlits de ceràmica ja estan preparats amb PdO i ZrO2, per ser introduïts 

al reactor. 

5.3 Preparació de les plaques d’acer 

La preparació de les plaques d’acer comporta una major complexitat pel fet de tenir que 

realitzar una impregnació homogènia i estable sobre una superfície metàl·lica. 

Primer de tot s’ha de realitzar un estudi previ dels tractaments superficials a realitzar a les 

plaques metàl·liques, per facilitar l’adhesió dels catalitzadors. Un cop es decideix quin és el 

millor tractament, es realitza l’adhesió dels catalitzadors. Finalment, es realitza una valoració 
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de la qualitat en que s’ha impregnat les plaques per decidir si es pot treballar amb elles per 

realitzar els experiments. 

S’estudia el pretractament de les plaques d’acer per valorar el millor mètode de preparació 

de les plaques. Aquest estudi previ es realitza perquè amb un bon pretractament és possible 

obtenir la màxima adhesió de ZrO2 a una superfície metàl·lica, com és el cas d’un acer 

inoxidable. Es va procedir a diferents tractaments, per observar quin d’ells permetria una 

major adhesió del òxid de zirconi al acer inoxidable AISI 316. 

Es van tallar sis mostres planes sense canals, del mateix tipus d’acer inoxidable que les 

plaques que s’empren, per sotmetre-les a tres pretractaments diferents abans de la 

impregnació. Així dons, es va realitzar cada tractament a dues mostres, per obtenir els 

resultats per duplicat i verificar amb tota seguretat el seu efecte. 

Les plaques per aquest estudi tindran una zona de la superfície llisa i una altre de ratllada, 

per valorar l’adhesió del ZrO2. Els tres pretractaments van ser: 

 Tractament amb acetona 

 Tractament àcid: el pickling 

 Tractament bàsic 

5.3.1 Tractament amb acetona 

El tractament de l’acer inoxidable amb acetona és el més senzill. Es tracta de submergir les 

plaques en una solució d’acetona. El que es pretén és realitzar una neteja superficial de les 

plaques amb acetona per eliminar totes les impureses superficials que hi pugui haver, que 

podrien impedir una bona adhesió dels catalitzadors. 

5.3.2 Tractament àcid: el pickling 

El pickling es un tractament anticorrosiu dels acers inoxidables que provoca una augment de 

la rugositat. El tractament consisteix en la immersió de les plaques a tractar en àcid 

clorhídric (HCl) i àcid fluorhídric (HF). L’augment de la rugositat pot ser útil per aconseguir 

una millor adhesió dels suports.  

La utilització dels àcids ajuda crea una capa uniforme i rugosa d’acer i crom, present en el 

tipus d’acer utilitzat, que evita la corrosió de les plaques. La dissolució de HCl té una 

concentració de 5,5 M, mentre que la dissolució de HF té una concentració de 1 M. Es 

prepara la dissolució de HCl en un vas de precipitats, mentre que el HF es prepara en un 
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recipient de plàstic i es calenta 55ºC  en una estufa. A continuació, les plaques es 

submergeixen durant 42 s en la dissolució de HCl i 2 min en la dissolució de HF. 

5.3.3 Tractament bàsic 

Les mostres d’acer inoxidable es netegen prèviament amb acetona per eliminar els 

possibles residus orgànics de la superfície. Pel tractament bàsic es prepara una dissolució 

20 M d’hidròxid de sodi (NaOH). 

Es van preparar 20 ml de NaOH (20M) i es van escalfar fins 90ºC. Un cop assolida aquesta 

temperatura es van deixar les plaques submergides en aquesta dissolució durant 30 minuts. 

5.3.4 Impregnació de l’òxid de zirconi (IV) 

Al finalitzar els pretractaments possibles a les mostres d’acer inoxidable, es procedeix a la 

impregnació de les mostres. Per valorar quin era millor pretractament per la impregnació de 

ZrO2, s’utilitza una solució líquida del precursor del d’òxid de zirconi (IV), la qual permet 

aplica el ZrO2 en forma de gotes. 

Es van numerar les mostres del 1 al 6; les mostres 1 i 2, tractades amb acetona, les mostres 

3 i 4, tractades amb àcid, i les mostres 5 i 6, tractades amb NaOH. A les plaques imparelles 

si va afegir una gota a cada zona de les mostra, mentre que les parelles s’hi van afegir 3 

gotes. 

Després d’afegir les gotes corresponents a cada mostra, es procedeix com amb els monòlits 

ceràmics. S’introdueixen les mostres en posició horitzontal dins d’un forn a 80ºC durant dues 

hores per assecar-les. Posteriorment, es realitza la calcinació a 500ºC durant cinc hores  

ajustant una rampa de 10ºC/min. 

5.3.5 Test d’adhesió 

Es sotmet les mostres a unes proves d’adhesió per valorar quin és el millor mètode per 

tractar les plaques i verificar la correcta impregnació del òxid de zirconi. 

Els test d’adhesió consisteix a realitzar un assaig d’ultrasons amb les mostres d’acer 

inoxidable. El assaig d’ultrasons consisteix a submergir les mostres en un bany amb aigua a 

temperatura ambient i exposar les mostres un temps determinat a ultrasons. 

La duració de cada exposició als ultrasons és de 5 s, 10 s, 20 s i 1 min. En cada interval de 

temps, les mostres se sequen i es pesen per determinar la quantitat de pes perdut. 
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El principi de funcionament per ultrasons consisteix en la utilització de les ones d’alta 

freqüència (40 KHz) que un generador produeix a un transductor i aquest les propaga 

mecànicament a l’interior del recipient. Això produeix un efecte de cavitació que origina la 

formació de milions de bombolles microscòpiques que exerceixen una pressió a les mostres 

a les que es realitza l’assaig. 

5.3.6 Valoració del pretractament 

Un cop finalitzats els tractaments a les mostres d’acer inoxidable AISI 316, i realitzada la 

impregnació, no es va veure un despreniment significatiu en la manipulació de les plaques. 

Per tant, es pot confirmar que l’òxid de zirconi és un suport òptim per ser adherit a l’acer 

inoxidable. Tot i així, a continuació es mostren els resultats dels tests d’adhesió per valorar 

la impregnació. 

En la taula 1 es mostra la quantitat de ZrO2, adherit inicialment a les plaques: 

Taula 1. Pesos dels test d'adhesió 

Tractament Mostra Pes mostra (g) Pes ZrO2+placa (g) Pes ZrO2 adherit (mg) 

ACETONA 1 5,217 5,226 9 

ACETONA 2 5,733 5,756 23 

HCl 3 5,348 5,355 7 

HCl 4 4,517 4,542 25 

NaOH 5 5,377 5,382 5 

NaOH 6 4,198 4,211 13 

 

Per valorar quin és el millor tractament després només es té en compte les mostres parelles, 

ja que són les més significatives, pel fet d’haver afegit una major quantitat de ZrO2,. 

En la següent taula es mostra la disminució de pes de les plaques tractades amb els 

diferents tractaments, segons el temps d’exposició als ultrasons: 
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Taula 2. Pes de ZrO2 a les plaques enfront temps d'exposició a ultrasons 

Tractament acetona 
 

Tractament àcid 
 

Tractament bàsic 

Pes  ZrO2 (g) 
Temps 

exposició (s)  
Pes  ZrO2 (g) 

Temps 
exposició (s)  

Pes  ZrO2 (g) 
Temps 

exposició (s) 

23 0 
 

25 0 
 

13 0 

17 5 
 

9 5 
 

9 5 

14 10 
 

5 10 
 

6 10 

12 20 
 

4 20 
 

3 20 

9 60 
 

4 60 
 

1 60 

 

Els valors dels pesos obtinguts es valoren amb la disminució percentual de pes, per decidir 

quin és el millor mètode. Es mostren els valors percentuals del pes de ZrO2 a la taula 3 i es 

representen en el gràfic 1: 

Taula 3. Percentatge del ZrO2 en funció temps d'exposició 

 
Tipus de tractament 

Temps exposició (s) Acetona Àcid Bàsic 

0 100,0 100,0 100,0 

5 73,9 36,0 69,2 

10 60,9 20,0 46,2 

20 52,2 16,0 23,1 

60 39,1 16,0 7,7 

 

 

Gràfic 1. Percentatge de ZrO2 en funció del temps d'exposició 
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Observant la disminució en tant per cent del pes de ZrO2 que s’ha produït a cada tractament 

i la quantitat dipositada a la mostra, s’arriba a la conclusió que la neteja simple de la 

superfície amb acetona és millor que els tractaments àcid/base. 

5.4 Adició dels catalitzadors 

La impregnació dels catalitzadors a les plaques metàl·liques comença per calcular la 

quantitat d’òxid de zirconi (IV) que es vol aportar. Posteriorment s’impregna el ZrO2 a les 

plaques. Finalment es valora la qualitat del recobriment. 

Un cop afegit ZrO2 es procedeix a l’adició del recobriment de la fase activa. Com en l’anterior 

cas, primer es realitza el càlcul de les quantitats a aportar, per posteriorment realitzar l’adició 

dels òxids metàl·lics. 

5.4.1 Adició de ZrO2 

L’adició de ZrO2 a les plaques d’acer es realitza sempre després d’una neteja superficial 

amb acetona, per tal d’eliminar possibles residus orgànics i permetre la màxima adherència 

de material. La impregnació es realitza sobre vuit plaques, tot i que en el reactor només es 

posen dues. Es realitza la impregnació sobre tantes plaques per tenir la opció de poder 

escollir les dues plaques que més i millor s’impregni el ZrO2. 

 

Il·lustració 5-3. Reactor amb les plaques metàl·liques 

En primera instància es va procedir a la impregnació del òxid de zirconi afegint gotes 

directament als canals a partir de la solució de clorur de zirconil. Després d’afegir la solució 

60 mm 
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comercial als canals, es procedeix, com amb els monòlits ceràmics, s’evapora l’aigua 

present a la placa i es calcinen al forn a 500ºC.  

Després de la calcinació, es neteja el residu que hi queda amb aire a pressió i s’observa que 

l’adhesió no és suficient a la placa, ja que quan es sotmet a un flux d’aire es desenganxa. 

Per tant, es corre el risc durant la realització dels experiments que salti part de l’òxid degut al 

flux de reactius que hi pot passa i perdre part o tot el catalitzador. 

Degut al problema detectat, i després d’un estudi bibliogràfic es decideix realitzar la 

impregnació mitjançant el mètode del PVA. Un mètode òptim reconegut per impregnar 

plaques de metall. 

5.4.2 Mètode del PVA 

El mètode del PVA, es basa en la utilització de polivinil alcohol com element encarregat 

d’actuar com a adhesiu, per tal de que l’òxid de zirconi quedi fixat de manera òptima als 

canals de les plaques. 

El polivinil alcohol, conegut com PVA, amb fórmula genèrica (C2H4O)x, té unes excel·lents 

propietats emulsionants, adhesives i per formar pel·lícules. La propietat adhesiva del PVA 

permet ser un element de fixació idoni entre una superfície metàl·lica i l’òxid de zirconi. A 

més a més, el PVA no interfereix en les reaccions que es realitzin ja que posteriorment es 

calcina. El PVA s’adquireix comercialment en forma de pols, es pot dissoldre en aigua 

ràpidament i es fàcilment degradable. 

Aquest mètode es tracta bàsicament en preparar una solució de PVA per una banda i la 

solució de ZrOCl2·8 H2O per l’altre. Un cop obtingudes les dues solucions es mesclen i amb 

la solució obtinguda s’impregnen les plaques. Posteriorment s’evapora l’aigua i es calcinen 

les plaques per tal que de forma ZrO2 i eliminar el PVA. 

5.4.3 Solució de PVA 

La solució de PVA és una mescla d’aigua, àcid acètic i PVA. Es parteix de la base que per 

cada gram d’aigua hi haurà, en pes, un 5% de PVA i un 1% d’àcid acètic o el que és el 

mateix a 1 g d’aigua s’afegeix 50 mg de PVA i 10 mg d’àcid acètic. 

Es determina, de manera aproximada, que per les vuit plaques que es volen impregnar amb 

els catalitzadors es necessiten 4 o 5 g d’aigua. Si es prepara una dissolució de PVA formada 

per 5 g d’aigua es dissoldran 250 mg de PVA i 50 mg d’àcid acètic. 
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En primer lloc es pesen els 250 mg de PVA i 50 mg d’àcid acètic en vidres de rellotge 

diferents. Posteriorment es pesen els 5 g d’aigua en vas de precipitats de 100 ml. A 

continuació, s’afegeix el PVA i àcid acètic al vas de precipitats amb l’aigua. La solució 

obtinguda es deixa 24 hores en un agitador magnètic a 20ºC. Un cop transcorregut les 24h 

s’obté la solució envellida de PVA amb una viscositat adequada per utilitzar-la per a la 

impregnació de les plaques.   

En cas que es prepari una dissolució amb 4 g d’aigua s’afegiran 200 mg de PVA i 40 mg 

d’àcid acètic, seguint el procediment descrit. 

5.4.4 Càlcul de la quantitat de ZrO2 

Com en el cas dels monòlits per impregnar l’òxid de zirconi, es parteix d’una dissolució de 

ZrOCl2 per tal d’impregnar les plaques metàl·liques. Per realitzar la dissolució de ZrOCl2, 

com en l’anterior cas, s’ha de conèixer el pes a afegir i a quin volum s’afegeix. 

Per saber la concentració i quantitat a elaborar de la dissolució de ZrOCl2· 8 H2O, s’ha de 

determinar la quantitat de ZrO2 que volem dipositar per placa. Es considera una impregnació 

òptima sobre les plaques de metall quan s’obté una impregnació de l’òxid entre 1 i 5 

mil·ligrams per centímetre quadrat (cm2). 

La superfície a impregnar de les plaques es determina a partir dels 5 cm de llarg per els 2 

cm d’amplada. Per tant, la superfície a impregnar es de 10 cm2 més la superfície dels canals 

per cada placa. Cada placa té 7 canals quadrats de 0,7 mm de costat, per tant a la 

superfície calculada li hem de sumar la profunditat dels canals.  

Així doncs, la superfície de cada cara d’un canal que no s’ha sumat a la superfície a 

impregnar és de: 

0,07 cm · 5 cm = 0,35 cm2 

La superfície de la cara es multiplica per dos, per cada una de les cares del canal que no 

s’ha tingut en compte, i pel número de canals: 

0,35 cm2 · 2 cares· 7 canals = 4,9 cm2 

La superfície total a impregnar són els 10 cm2 més els 4,9 cm2 que s’han de tenir en compte 

pels canals, un total de 14,9 cm2. 
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Com referència s’estableix, que si es vol entre 1 i 5 mg de ZrO2 per cm2, s’ha d’impregnar 

entre 14,9 mg i 74,5 mg per cada placa. Pel càlcul es decideix que la solució contingui 

suficient ZrOCl2 com per aportar 40 mg de ZrO2. S’escull un valor entremig dins el rang de 

pesos com a referència de càlcul i com es preveu que amb una única solució no 

s’aconseguirà obtenir el mínim de pes a impregnar, la impregnació de l’òxid es realitzarà 

amb varies etapes. 

El procediment a seguir el de preparar dissolucions de ZrOCl2·8 H2O, partint com a base del 

càlcul que es vol aportar 40 mg de ZrO2 per cada placa. Es preparen i s’impregnen 

dissolucions necessàries, fins a obtenir els pesos òptims per placa comentats. El fet de 

preparar més d’una dissolució s’explica més endavant. 

Com es vol impregnar 40 mg de ZrO2 i es tenen vuit plaques, cada solució que es prepari 

serà per a obtenir 320 mg de ZrO2. Per obtenir aquest pes requerirem realitzar el següent 

càlcul per trobar el pes mínim de ZrOCl2·8 H2O a afegir: 

0,32 𝑔 𝑍𝑟𝑂2 ·
1 𝑚𝑜𝑙 𝑍𝑟𝑂2

123,22 𝑔 𝑍𝑟𝑂2
·

1 𝑚𝑜𝑙 𝑍𝑟𝑂𝐶𝑙2 · 8 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝑍𝑟𝑂2
·

322,25 𝑔 𝑍𝑟𝑂𝐶𝑙2 · 8 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝑍𝑟𝑂𝐶𝑙2 · 8 𝐻2𝑂

= 0,8375 𝑔 𝑍𝑟𝑂𝐶𝑙2 · 8 𝐻2𝑂 

El pes obtingut, és el pes mínim de referència per preparar la dissolució de ZrOCl2·8 H2O. 

Tenint en compte les pèrdues que es produeixen durant la impregnació, es determinar que 

es requereix un excés en el pes de ZrOCl2 a afegir a la dissolució. Així es determina que la 

solució contingui 2 g de ZrOCl2·8 H2O. 

Per conèixer el volum de la dissolució, determinem que per cada placa són necessaris 0,25 

ml d’aigua. Per les vuit plaques, es necessita un volum total de 2 ml d’aigua. 

Per tal d’obtenir la dissolució ideal de ZrOCl2·8 H2O s’afegeix 2 g de ZrOCl2·8 H2O en 2 ml 

d’aigua, per aportar els mil·ligrams d’òxid de zirconi suficients per cada impregnació que es 

vulgui fer. 

5.4.5 Impregnació de ZrO2 

Després de tenir preparades les dissolucions de ZrOCl2·8 H2O i de PVA, es mesclen en un 

vas de precipitats de 100 ml amb un agitador magnètic a una temperatura de 20ºC. Es deixa 

la mescla agitant durant un mínim de 30 minuts, per tal d’homogeneïtzar la mescla. La 

homogeneïtat de la mescla es un factor important per aconseguir una bona i correcta 
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impregnació, ja que tenint una mescla homogènia la capa que s’adhereixi als canals serà el 

més semblant possible al llarg de tota la placa. Mentre que es realitzin les impregnacions es 

mantindrà en tot moment la mescla en agitació i a 20ºC. 

La impregnació de la mescla es realitza amb un pinzell de punta molt fina, per tal d’aplicar 

bé la mescla al llarg de tots els canals. 

 

Il·lustració 5-4. Impregnació dels canals de la solució de ZrOCl2•8 H2O i PVA amb un pinzell  

Es vigila curosament d’escampar la mescla el més homogèniament possible a cada canal 

intentant que el canal quedi ple de la mescla de PVA i ZrOCl2.  

Un cop impregnades totes les plaques, els passos següents són els mateixos que amb els 

monòlits ceràmics, un primer pas en que s’introdueixen les plaques per evaporar l’aigua i un 

segon pas de calcinació, per a realitzar la transformació de ZrOCl2 a  ZrO2.  

 

Il·lustració 5-5. Plaques assecades al interior del forn posterior a la evaporació 
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La calcinació de les plaques es realitza a 500ºC durant dues hores, com en el cas dels 

monòlits ceràmics. Es procedeix amb el mateix procediment que en el cas dels monòlits per 

la configuració del forn.  

A continuació, les plaques es sotmetran a una neteja amb aire a pressió i així poder realitzar 

la següent impregnació sobre una superfície neta.  

Un cop retirat el material no adherit es pesen les plaques i es calcula l’augment de pes. 

L’augment de pes obtingut és la quantitat d’òxid de zirconi adherit. Si la quantitat de material 

adherit no és suficient es procedeix a una altra impregnació. 

Es prepara un total de tres mescles. Les tres mescles es van realitzar amb dissolucions 

idèntiques de ZrOCl2·8 H2O, en canvi la primera dissolució de PVA es va preparar amb 5 g 

d’aigua, mentre que la resta amb 4 g d’aigua, ja que en la primera mescla realitzada, 

s’observa un excés d’aigua i per tant un excés de dissolució de PVA, i reduint el volum 

d’aigua s’obté una mescla amb més concentració de ZrOCl2. 

5.4.6 Valoració de la impregnació de les plaques 

Amb la primera i segona mescla es realitzen dues impregnacions i amb la tercera mescla, 

s’optimitza millor i es realitzen tres impregnacions, per tant es realitzen un total de set 

impregnacions. Com ja s’ha comentat, després de cada impregnació, calcinació i neteja de 

les plaques, es pesen per valorar l’augment de pes. 

Es recorda que per a obtenir una bona impregnació s’ha d’haver aconseguit entre 1 i 5 mg 

per centímetre quadrat. A partir de les dades recollides es procedeix a la valoració de la 

qualitat de la impregnació, per seleccionar dues plaques per ser introduïdes al reactor. 

En la següent taula es pot observar el pes inicial de les plaques: 
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Taula 4. Pes inicial de les plaques 

Pes inicial de les plaques (g) 

Placa 1 10,279 

Placa 2 10,296 

Placa 3 10,234 

Placa 4 10,207 

Placa 5 10,181 

Placa 6 10,302 

Placa 7 10,215 

Placa 8 10,257 

 

La quantitat ZrO2 aportat a cada placa ha estat: 

Taula 5. Pes de ZrO2 impregnat a cada placa després de cada impregnació 

Increments de pes (mg ZrO2) 

Impregnació 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 

Placa 1 9 15 20 36 36 60 55 

Placa 2 6 20 25 43 51 73 72 

Placa 3 6 19 22 40 45 71 66 

Placa 4 7 15 17 37 29 54 49 

Placa 5 7 17 19 30 26 54 45 

Placa 6 7 15 23 38 36 67 60 

Placa 7 7 3 14 22 27 53 55 

Placa 8 4 13 16 28 23 48 50 

 

Finalment s’obté la quantitat d’òxid aportat per centímetre quadrat: 
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Taula 6. Pes de ZrO2 impregnat per cm2 per valorar la impregnació de cada placa 

Pes / superfície (mg/cm2) 

Placa 1 3,7 

Placa 2 4,8 

Placa 3 4,4 

Placa 4 3,3 

Placa 5 3,0 

Placa 6 4,0 

Placa 7 3,7 

Placa 8 3,4 

 

Per valorar quines plaques es seleccionen com a les millors impregnades, a part del pes 

adherit, s’observa  tots els canals de totes les plaques amb un microscopi per valorar quina 

placa ha estat impregnada amb la màxima qualitat, o sigui, a quina placa s’ha adherit de 

manera més homogènia i equitativa al llarg de tots els canals l’òxid de zirconi. 

Segons les observacions de totes les plaques i la quantitat d’òxid adherida es va decidir que 

les plaques amb major quantitat i qualitat de ZrO2, van ser la placa numerada 2 i la placa 3.  

5.4.7 Recobriment amb PdO 

Per a conèixer la quantitat de PdO a impregnar, s’ha de conèixer, com en el cas dels 

monòlits, el pes total de ZrO2 que s’ha impregnat a les plaques.  

La quantitat de PdO que hem d’impregnar és el 1% del pes total de ZrO2 adherit. El PdO 

s’obté a partir del nitrat de pal·ladi hidratat (Pd(NO3)2·H2O) al 39%. La conversió del nitrat de 

pal·ladi a òxid de pal·ladi és 1:1. Per tant, coneixent el pes de ZrO2, els pesos moleculars i la 

conversió molar, es pot conèixer la quantitat de nitrat que es necessita per poder impregnar 

la quantitat d’òxid desitjat: 

PM (Pd(NO3)2 · H2O al 39%) = 106,42 g/mol 

PM (PdO)= 122,42 g/mol 

El valor de referència és el 1% de la quantitat total impregnada, la qual és la suma de 

material adherit a les dues plaques seleccionades: 
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(72 𝑚𝑔 𝑍𝑟𝑂2 + 66 𝑚𝑔 𝑍𝑟𝑂2) ·
1

100
= 1,38 𝑚𝑔 𝑍𝑟𝑂2 

La quantitat que es vol impregnar és 1,38 𝑚𝑔 𝑃𝑑𝑂. Per conèixer la quantitat de Pd(NO3)2 

necessària, s’aplica els següents factors de conversió: 

1,38 𝑚𝑔𝑃𝑑𝑂 ·
1 𝑔

1000 𝑚𝑔
·

1 𝑚𝑜𝑙 𝑃𝑑𝑂

122,42 𝑔 𝑃𝑑𝑂
·

1 𝑚𝑜𝑙 𝑃𝑑(𝑁𝑂3)2 · 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝑃𝑑𝑂
·

106,42 𝑔 𝑃𝑑(𝑁𝑂3)2 · 𝐻2𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝑃𝑑(𝑁𝑂3)2 · 𝐻2𝑂

·
1

0,39
·

1000 𝑚𝑔

1 𝑔
= 3,08 𝑚𝑔 𝑃𝑑(𝑁𝑂3)2 

Un cop calculat el pes del nitrat, s’introdueix en un vas de precipitats de 25 ml, i es dissol en 

un mil·lilitre d’etanol. La impregnació de les plaques amb la dissolució de nitrat de pal·ladi, 

es realitza com l’anterior procediment d’impregnació de l’òxid de zirconi sobre les plaques. 

Es pinzellaran tots els canals amb la dissolució, vigilant d’impregnar tot el volum de manera 

equitativa en els set canals de les dues plaques. 

Un cop impregnades les plaques, es realitza l’assecat. Es col·loquen les plaques sobre 

càpsules ceràmiques completament horitzontals, s’introdueixen les plaques i càpsules dins 

d’una forn a 95ºC durant una hores. Posteriorment es realitza la calcinació a una 

temperatura de 500ºC durant tres hores, ajustant una rampa de 10ºC/min. La impregnació 

de la fase activa només requereix una impregnació, per tant les plaques ja estan preparades 

per ser introduïdes al reactor. 

5.5 Sistema de reacció 

5.5.1 Preparació del reactor 

Cada experiment s’inicia realitzant tres passos: neteja del reactor, introducció de les plaques 

i tancament del reactor. 

La neteja del reactor consisteix en netejar la part interior amb aire, paper llima, aigua i sabó i 

un assecat posterior. La neteja té com objectiu què no hi hagi cap sòlid estrany o partícula, 

d’anteriors experiments, que impedeixi la col·locació correcte de les plaques o generi 

problemes durant el tancament del reactor.  

El nombre màxim de monòlits en el reactor són tres, i en el cas de les plaques de metall són 

dues plaques. 
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Un cop es tenen col·locades les plaques o monòlits en el interior del reactor, aquestes 

s’immobilitzen perquè no es desplacin al llarg del volum interior durant la manipulació del 

reactor. El fet d’immobilitzar les plaques o monòlits és important per tal de deixar lliure de 

pas les zones d’entrada i sortida del reactor. S’ha de permetre la correcta entrada del flux al 

reactor, el pas per les plaques o monòlits i finalment la seva sortida del reactor. 

Per la immobilització és fabriquen unes peces amb llautó que fan de topall perquè no es 

desplacin les plaques o monòlits. 

 

Il·lustració 5-6. Topall de llautó que permet fixa per un cantó la placa o monòlit 

 

Il·lustració 5-7. Placa fixada a dins del reactor 

Per a la correcta utilització del reactor el pas més important, després d’haver col·locat les 

plaques o monòlits, és el tancament del reactor. S’ha d'assegurar la estanquitat del reactor 

per tal que no hi hagi fuites. 

El tancament del reactor es fa amb una cola ceràmica capaç de suportar 1000ºC. La cola es 

col·loca curosament al voltant de la part interior del reactor, on hi ha les pestanyes que 

permeten l’estanquitat del volum interior. Es posa a les dues parts i quan s’observa que no hi 

ha cap part dels voltants de la part interior sense cola, s’uneixen les dues parts i es tanca a 

pressió amb uns cargols collats en creu.  

20 mm 

25 mm 
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Il·lustració 5-8. Reactor segellat per l'exterior amb cola 

Un cop collats els cargols de manera adequada i tapada la unió, es deixa assecar un dia per 

tal que el reactor estigui preparat. 

5.5.2 Proves d’estanquitat 

Amb el reactor completament tancat, es realitzen les proves d’estanquitat, que consisteixen 

a fer passar cabals de nitrogen coneguts i verificar el seu pas per l’interior del reactor. 

Es fan passar cabals de manera successiva de 10, 20, 40 i 80 ml/min, mesurant-los a la 

sortida del reactor. Si els resultats són òptims es prossegueix amb l’experiment ja que no es 

té problemes de fuites, en cas contrari, es té que afegir cola al voltant de la unió de les dues 

meitats, deixar-ho assecar un dia i repetir les proves d’estanquitat. Generalment, no hi ha 

grans problemes de fuites amb el reactor. 

5.5.3 Aportació de calor i control del reactor 

Per dur a terme les reaccions i experiments que es proposen en aquest projecte es porta el 

reactor fins a certes temperatures de manera controlada. Per aportar calor al reactor i 

escalfar-lo s’utilitza un forn tubular. 
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Il·lustració 5-9. Reactor col·locat a dins dels forn tubular per rebre el calor de les resistències 
elèctriques 

En el cas dels monòlits la transmissió de calor en aquestes estructures té lloc per conducció 

a través del flux laminar i de les parets sòlides. Per tant, els monòlits ceràmics, que 

normalment presenten una baixa conductivitat tèrmica, es comporten generalment com a 

sistemes adiabàtics.  

El forn tubular esta connectat a un controlador electrònic, que té un sensor tèrmic, un 

termoparell en el sí del reactor, perquè la temperatura que s’assigni sigui exactament la que 

tindrà el reactor.  

5.5.4 Aportació del vapor d’aigua 

El sistema de reacció requereix uns components que aportin el vapor d’aigua per realitzar 

les reaccions de reformat amb vapor, oxidació parcial i autotèrmica. El vapor s’aporta al 

sistema de dues maneres possibles, amb un 

saturador o amb una bomba d’injecció. 

 Saturador 

El saturador és un recipient ple d’aigua, en el que 

es fa bombollejar una corrent de nitrogen, que en 

travessar el volum d’aigua, les bombolles de 

nitrogen arrosseguen part d’aquesta aigua en 

forma de vapor d’aigua.  

                   Il·lustració 5-10. Saturador 
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El saturador s’utilitza per realitza experiments amb DME diluïts, ja que es realitzen amb 

cabals alts de nitrogen. 

Amb el saturador s’iguala les fugacitats del vapor d’aigua amb la del aigua líquida, arribant a 

un equilibri en la interfase de cada bombolla de N2, que arrossega part de vapor d’aigua en 

igualar-se les fugacitats.  

Si igualem les fugacitats de l’aigua líquida i l’aigua vapor: 

ƒ𝐻2𝑂,𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 = ƒ𝐻2𝑂,𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 

𝑥𝐻2𝑂,𝑙𝑖𝑞 · 𝑃𝑉𝑎𝑝(𝑇𝑎𝑚𝑏) = 𝑦𝐻2𝑂,𝑣𝑎𝑝 · 𝑃𝑇𝑜𝑡 

Considerant que la fracció molar de l’aigua (𝑥𝐻2𝑂,𝑙𝑖𝑞) és 1, que la pressió del vapor del aigua 

a una temperatura ambient de 20ºC (𝑃𝑉𝑎𝑝(𝑇𝑎𝑚𝑏)) és de 0,0234 bar i que la pressió total 

(𝑃𝑇𝑜𝑡) és 1 bar, podem determinar la pressió parcial de vapor que s’arrossega amb les 

bombolles de nitrogen: 

𝑦𝐻2𝑂,𝑣𝑎𝑝 = 0,0234 = 2,34% 

Aquesta és la pressió parcial màxima d’equilibri de la interfase de les bombolles. Per assolir 

l’equilibri de cada bombolla i que contingui el màxim de vapor d’aigua (2,34%), s’ha de saber 

el cabal màxim de nitrogen, per el qual s’està a la zona de saturació on la bombolla assolirà 

l’equilibri. A partir de cert cabal, la pressió parcial del vapor va disminuint, ja que les 

bombolles travessen el volum d’aigua massa ràpid i no es dóna a temps a arribar a 

l’equilibri. 

Es realitza un seguit de proves on només es feia passar nitrogen pel saturador, i aquesta 

mescla es conduïa al cromatògraf per analitzar el contingut de la mescla. Es comença a un 

cabal baix de nitrogen, a 10 ml/min, i s’augmenta cada 10 minuts 10 ml/min fins arribar als 

50 ml/min, cabal per sobre del cabal màxim que s’utilitza en els experiments. En el 

cromatògraf s’observa com no hi ha disminució de la proporció d’aigua en la mescla i s’obté 

el valor teòric calculat en tot moment. 

Després de les proves realitzades es determina que amb el saturador utilitzat i treballant a 

un cabal de nitrogen de 40 ml/min, en tot moment s’està dins la zona de saturació i la 

bombolla de nitrogen està en equilibri amb l’aigua, i s’arrossega la màxima quantitat de 

vapor d’aigua possible. 
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 Bomba d’aigua 

La bomba d’aigua utilitzada és una “KNAUER SMARTLINE”. L’aigua bombejada es condueix 

amb tubs cap el reactor. Tots els tubs que condueixen l’aigua des de la sortida de la bomba 

fins a l’entrada del reactor estan envoltats amb una manta elèctrica per escalfar els tubs. 

És important que el punt on es mescla l’aigua amb els altres possibles gasos de reacció, el 

DME o el nitrogen, es trobi abans de l’entrada del reactor. Part d’aquest tram per on venen 

els reactius està calefactat per obtenir una bona homogeneïtzació abans de fer reaccionar la 

mescla en el reactor.  

.  

Il·lustració 5-11. Bomba d'injecció d'aigua amb els tubs fins a l'entrada del reactor calefactats amb 
mantes elèctriques. 

La bomba ens permet realitzar experiments de DME que es s’anomenen concentrats, ja que 

s’introdueix al sistema de reacció directament la quantitat de vapor d’aigua que es vol, sense 

requerir d’un cabal de nitrogen. 

5.5.5 Condensador 

El condensador és un recipient que està situat després del 

reactor, per tal de condensar l’excés de vapor d’aigua que no ha 

reaccionat per evitar que condensi en trams posteriors i dificulti 

l’anàlisi per cromatografia de gasos. 

 

Il·lustració 5-12. Condensador 
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5.6 Sistema d’anàlisi  

El sistema d’anàlisi permet analitzar mescles de gasos i determina amb quina proporció està 

present cada gas. 

El microcromatògraf de gasos utilitzat és un Agilent 3000. Inclou un injector calefactat, tres 

columnes, tres detectors de conductivitat tèrmica (TCD), tres equips de control electrònic de 

la pressió (EPC), solenoides de flux de gas i una targeta de control. La millor forma 

d'entendre el seu funcionament és analitzant el que passa durant un anàlisi.  

Els passos principals inclouen: injecció, separació i detecció. A la injecció la mostra gasosa 

s'introdueix a la cambra escalfada del micro-GC. La càmera regula la temperatura de la 

mostra i la dirigeix al injector. A continuació, el injector condueix a la mostra a la columna, 

mentre que una bomba contribueix a traslladar la mostra pel sistema. Després de travessar 

el injector es produeix la separació. El gas de mostra s'introdueix en la columna, que ho 

separa en els gasos components en menys de 180 segons. La cromatografia de gasos 

funciona perquè les diferents molècules volàtils presenten característiques de divisió 

úniques entre el substrat de la columna i el gas portador. Aquestes diferències permeten la 

separació dels components i la seva conseqüent detecció. 

Un cop realitzada la separació en la columna, el gas de mostra flueix a través del detector 

de conductivitat tèrmica (TCD), on es produeix la separació. Els gasos portadors i de mostra 

alimenten per separat aquest detector, passant cada un d'ells per diferents filaments calents. 

La conductivitat tèrmica variable de les molècules de mostra produeix un canvi en la 

resistència elèctrica dels filaments de mostra en comparació amb la referència o els 

filaments portadors. El control electrònic amb exactitud de la temperatura, la pressió i el flux 

durant el anàlisi i entre les anàlisis, es realitza mitjançant un instrument (EPC) i sense 

intervenció de l'operador. 
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Il·lustració 5-13. Micro cromatògraf de gasos (GC) Agilent 3000 

El sistema d’anàlisis pren una mostra del flux provinent dels gasos de sortida del reactor 

cada cinc minuts. 

5.7 Funcionament del sistema de reacció 

El principal element del sistema de reacció és el reactor on es produiran les reaccions 

catalítiques en arribar a la temperatura on s’activen els catalitzadors.  

A l’entrada del reactor hi ha un flux que consisteix en una mescla de gasos dels reactius de 

la reacció. Hi ha diferents entrades per cada un dels reactius que es mesclen per reaccionar. 

El DME, com a element d’estudi, està present en el flux d’entrada de tots els experiments. 

Un cop s’assoleix la temperatura de treball, en que s’activen els catalitzadors, s’obté un flux 

de sortida constituït dels productes de la reacció que s’estudiï. El flux de sortida, que conté 

tots els productes de reacció, es condueix fins a un cromatògraf, per valorar la quantitat i 

proporció dels productes obtinguts. 

Hi ha dos tipus d’experimentació en aquest projecte, a part, d’utilitzar monòlits ceràmics o 

plaques d’acer inoxidable com a suport físic dels catalitzadors. Es realitzen experiments amb 

DME diluït o concentrat. Els experiments diluïts són aquells en que els reactius estan diluïts 

en una mescla de nitrogen i el experiments concentrats són aquells en que els reactius 

entren al reactor sense cap tipus de dilució. 
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En la figura 5.1 es mostren, pels experiments diluïts, els fluxos d’entrada i, segons la 

bibliografia estudiada, s’espera els fluxos mostrats de sortida, per la reacció de reformat amb 

vapor (SR): 

 

Figura 5.1. Reformat amb vapor diluït 

En la figura 5.2 es mostren, pels experiments concentrats, els fluxos d’entrada i, segons la 

bibliografia estudiada, s’espera els fluxos mostrats de sortida, per la reacció de reformat amb 

vapor (SR): 

 

Figura 5.2. Reformat amb vapor concentrat 

En la figura 5.3 es mostren, pels experiments concentrats, els fluxos d’entrada i, segons la 

bibliografia estudiada, s’espera els fluxos mostrats de sortida, per la reacció d’oxidació 

parcial (PO): 
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Figura 5.3. Oxidació parcial 

En la figura 5.4 es mostren, pels experiments concentrats, els fluxos d’entrada i els de 

sortida esperats, per el reformat autotèrmic (AR): 

 

Figura 5.4. Reformat autotèrmic 

5.8 Muntatge del sistema de reacció 

Els diferents components del sistema complet de reacció es connecten entre si mitjançant 

tubs d'acer inoxidable de 1/8” de diàmetre, segellant les juntes mitjançant unions roscades 

del tipus "Swagelok".  

A continuació es mostra un esquema genèric dels components del sistema de reacció i les 

possibles alimentacions, tant pel muntatge d’experiments diluïts com per concentrats: 
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Figura 5.5 Esquema dels experiments diluïts 

 

Figura 5.6 Esquema dels experiments concentrats 
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Il·lustració 5-14 Imatge del muntatge del sistema per un experiment concentrat 

L'equip experimental complet, tant pels experiments diluïts com concentrats, es munta dins 

d'una vitrina proveïda d'una campana d'extracció que absorbeix tots els gasos expulsats.  

5.9 Preparació del equip per l’experimentació 

La preparació del sistema s’inicia verificant l’estanquitat de totes les unions, fent  passar un 

flux únicament de nitrogen. Es comença amb un cabal baix i es va augmentant 

progressivament fins a cabals elevats. Abans de cada increment de cabal es verifica, a la 

sortida del sistema de reacció, el cabal de sortida després d’haver passat per tots 

components de l’equip i es comprova que el cabal d’entrada és el mateix que el de sortida i 

que per tant no hi ha fuites.  

Abans del inici de qualsevol dels experiments s’ha d’activar el catalitzador per reducció. 

Qualsevol dels dos tipus de catalitzadors utilitzats es redueixen amb el mateix procediment.  

Es fa passar a través del reactor un flux d’un gas inert i hidrogen per dur a terme la reducció 

del catalitzador. S’utilitza argó (Ar) i hidrogen en una proporció en que el hidrogen es dilueixi 

1 a 10 en el gas inert. S’utilitza un flux de 5 ml/min d’hidrogen i 50 ml/min d’argó. 

La reducció s’inicia establint el cabal de 50 ml/min d’argó. Un cop establert el flux, 

s’augmenta de manera molt lenta la temperatura del reactor fins a 80ºC, per si es produeix 

algun cop d’ariet per alguna petita quantitat d’aigua que s’evapori d’alguna part del sistema 
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de tubs. Es deixa el reactor a 80ºC fins que s’estabilitzi tot el sistema. Un cop estabilitzat el 

sistema s’augmenta la temperatura del reactor fins a 277ºC. 

A 277ºC, és la temperatura a la qual s’inicia la reducció dels catalitzadors. Així dons, un cop 

s’ha assolit els 277ºC, s’obre el flux d’hidrogen, fent passar pel reactor els 5 ml/min 

d’hidrogen.  Tal com s’obre el pas d’hidrogen s’inicia la reducció. Es deixa tot el sistema en 

aquesta configuració de reducció dels catalitzadors durant 30 minuts. Transcorreguts els 30 

minuts s’atura el flux d’hidrogen i es deixa passar únicament el flux d’argó uns minuts per tal 

de netejar el hidrogen del sistema. Finalment, s’intercanvia el flux d’argó per nitrogen. 

Un cop connectat el flux de nitrogen, es regula amb un cabal de 40 ml/min. Un cop establert 

el flux de nitrogen es realitza el preescalfament del reactor. El preescalfament del reactor 

consisteix en augmenta la temperatura del reactor progressivament mitjançant una rampa de 

10 ºC/min fins als 400ºC. 

Als 400ºC s’estableix el cabal d’alimentació que es vol fer passar pel reactor durant 

l’experiment. Es regula el cabal de nitrogen que es vulgui, segons l’experiment que es 

realitzi i s’aporta el DME al sistema.  

El DME es regula amb una vàlvula sense cabalímetre. Per tant, abans de connectar 

l’alimentació de DME al sistema, es regula el pas de gas fins obtenir el flux desitjat. La 

vàlvula permet un flux mínim que oscil·la entre 4 ml/min i 6 ml/min. Sempre després de 

verificar el flux que es vol, es deixa el sistema uns 30 minuts, per verificar que el flux no ha 

variat. Si el flux de DME es manté constant, l’alimentació de DME ja està llesta per 

connectar-la a l’entrada del sistema de reacció. 

5.10  Càlculs per aportar vapor d’aigua i oxigen 

Hi ha uns càlculs necessaris a realitza abans de cada experiment per determinar la quantitat 

de reactius que s’ha d’aportar al sistema en funció del DME. Aquests reactius són el vapor 

d’aigua, a aportar a partir de la bomba d’aigua, i l’oxigen, a partir de l’alimentació d’aire. 

Així doncs, un cop fixada l’aportació de DME per un experiment, es coneix el cabal exacte 

de DME. A partir d’aquest cabal es calcula l’ajustament de la bomba d’aigua que es vol i de 

l’alimentació d’aire, en funció dels experiments que es vulgui realitzar, si es vol major o 

menor presència de vapor d’aigua i/o oxigen.  
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5.10.1 Aportació vapor d’aigua amb la bomba 

En aquest apartat es detalla els càlculs realitzats per conèixer a quin valor ajustar la bomba 

d’aigua per les reaccions de reformat amb vapor i autotèrmic. 

Es necessari conèixer el flux molar de DME (𝑁𝐷𝑀𝐸
+ ), a partir cabal de DME (𝑄𝐷𝑀𝐸): 

𝑄𝐷𝑀𝐸

𝑚𝑙

𝑚𝑖𝑛
·

1 𝑙

1000 𝑚𝑙
·

1 𝑚𝑜𝑙 𝐷𝑀𝐸

22,4 𝑙
= 𝑁𝐷𝑀𝐸

+  
𝑚𝑜𝑙 𝐷𝑀𝐸

𝑚𝑖𝑛
 

A partir del flux molar de DME es pot conèixer el flux molar d’aigua (𝑁𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎
+ ), ja que per cada 

mol de DME, segons la estiquieometria de la reacció de reformat, són necessaris 3 mols 

d’aigua: 

𝑁𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎
+ = 3 · 𝑁𝐷𝑀𝐸

+   

Un cop es coneix el flux molar d’aigua, es pot determinar el cabal d’aigua (𝑄𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎) mitjançant 

el pes molecular (𝑃𝑀𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎 = 18 𝑔/𝑚𝑜𝑙) i la densitat: 

𝑄𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎  (
𝑚𝑙

𝑚𝑖𝑛
) = 𝑁𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎

+ (
𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂

𝑚𝑖𝑛
) · 𝑃𝑀𝑎𝑖𝑔𝑢𝑎 (

𝑔

𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂
) ·

1 𝑚𝑙

1 𝑔
 

El cabal obtingut és la mínima quantitat d’aigua que ha d’entrar al reactor perquè no sigui un 

reactiu limitant, i tenir els mols suficients segons la estequiometria de la reacció per 

reaccionar amb el DME. L’ajust de la bomba sempre es fa al doble del valor obtingut, perquè 

l’aigua estigui en excés. 

5.10.2 Aportació d’oxigen 

L’aportació d’oxigen es realitza mitjançant l’alimentació d’aire sec que hi ha al laboratori. 

L’oxigen es necessari per dur a terme la reacció d’oxidació parcial o el reformat autotèrmic 

quan afegim el vapor d’aigua. 

Es necessari conèixer el flux molar d’oxigen (𝑁𝑜𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛
+ ), el qual és la meitat del flux molar de 

DME segons la estequiometria de la reacció d’oxidació parcial. El flux molar de DME es 

determina a partir del cabal com s’ha explicat amb anterioritat. 

𝑁𝑜𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛
+ =

𝑁𝐷𝑀𝐸
+

2
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A partir del flux molar d’oxigen es determina el cabal d’aire (𝑊𝑎𝑖𝑟𝑒): 

𝑁𝑜𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛
+ (

𝑚𝑜𝑙 𝑂2

𝑚𝑖𝑛
) ·

22,4 𝑙 𝑂2

1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2
·

1000 𝑚𝑙 𝑂2

1 𝑙 𝑂2
·

100 𝑚𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒

21 𝑚𝑙 𝑂2
= 𝑊𝑎𝑖𝑟𝑒 (

𝑚𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑚𝑖𝑛
) 

El valor calculat, és el valor de cabal d’aire el que s’ha de configura  el sistema d’alimentació 

d’aire per aporta l’oxigen necessari al reactor per dur a terme l’oxidació parcial segons 

l’estequiometria de la reacció. 

5.11   Planificació dels experiments 

En primera instància, només s’utilitzen els monòlits ceràmics per conèixer les condicions de 

reacció i el comportament amb el nostre sistema de reacció. S’estudia a partir de quina 

temperatura comença l’activitat del reactor per produir hidrogen i quina proporció i quantitat 

dels cabals d’alimentació és la més adequada. Per realitzar els experiments diluïts, s’utilitza 

nitrogen com a gas inert per diluir el flux que es vol fer reaccionar. Per altra banda, es 

planifica els experiments concentrats, sense presència de nitrogen. 

La realització d’experiments diluïts fa que l’aportació de vapor d’aigua al sistema sigui a 

partir del saturador. En tots els experiments diluïts es mostra l’evolució que han tingut 

mitjançant gràfics per avaluar el comportament i definir les millors condicions que es poden 

utilitzar en els experiments concentrats. 

Els experiments concentrats permeten extreure conclusions clares sobre el funcionament del 

sistema, ja que la proporció tant de la alimentació del DME com la producció d’hidrogen és 

més elevada, permeten un estudi més acurat del rendiment i conversions que es produeixin. 

Aquest tipus d’experiments tenen condicions més reals, mitjançant les quals s’utilitzaria 

aquest sistema de producció d’hidrogen en una aplicació real, on únicament hi ha DME i 

agua, i en alguns casos aire, com a reactius. 

En els experiments concentrats no hi ha presència de nitrogen diluint la mescla. S’empra la 

bomba i mantes elèctriques per l’aportació de vapor d’aigua, per tal que estigui en excés i no 

sigui un reactiu limitant.  

En tots els experiments se segueix el mateix procediment. Es realitza la preparació del 

sistema de reacció i s’estableix els cabals dels reactius: vapor d’aigua i DME, per realitza 

l’estudi del reformat amb vapor; vapor d’aigua, aire i DME, per dur a terme un reformat 
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autotèrmic, o aire i DME per estudiar l’oxidació parcial. Un cop està preparat el sistema 

sempre s’estudia l’estat estacionari de totes les reaccions a una temperatura de 500ºC. 

Per una altra banda, la utilització d’un by-pass permet la disminució del cabal total que 

travessa el reactor alliberant part del flux d’entrada a l’exterior, i així augmentar el temps de 

residència del flux de reactius. 

A continuació s’exposa una taula amb les diferents variables possibles per la planificació 

dels experiments: 

Taula 7 Variables per realitzar els experiments 

Tipus d'experiment 
Diluït, amb presència de nitrogen (Saturador) 

Concentrat, sense presència de nitrogen (Bomba d’aigua) 

Suports 
Monòlits ceràmics 

Plaques d'acer 

Control del cabal 

d'entrada 

Sense by-pass, tot el flux d'entrada conduit al reactor 

Amb by-pass, part del flux d’entrada desviat 
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5.12  Càlculs per el tractament dels resultats 

Durant la realització de tots els experiments sempre es busca un estat estacionari en les 

condicions que es vol estudiar. Per tant, per a valorar cada un dels experiments, es té un 

estat inicial dels reactius i, després de l’experimentació catalítica, s’obtenen uns resultats 

finals del productes obtinguts. 

Amb les dades obtingudes es vol valorar el rendiment de cada reacció catalítica per produir 

hidrogen, la selectivitat dels productes obtinguts i la conversió de DME. Amb l’observació 

d’aquests paràmetres es pot extreure conclusions per valorar l’experiment: 

 El rendiment (𝜂𝐻2
) de la reacció mostra la eficiència del nostre sistema de reacció  

per produir hidrogen, tenint en compte la conversió de DME i la selectivitat del H2.  

 La selectivitat (𝑆𝑃) és la capacitat d’una reacció d’afavorir l’aparició de certs 

productes enlloc d’altres.  

 La conversió de DME (𝜎𝐷𝑀𝐸) permet conèixer la quantitat de DME que ha reaccionat. 

S’extreu a partir de la quantitat de DME reaccionat entre la de DME alimentat. 

Els valors de conversió, selectivitat i rendiment es defineixen de la manera següent [26]: 

𝜎𝐷𝑀𝐸(%) =
𝑛𝐷𝑀𝐸𝑐𝑜𝑛𝑣

2 · 𝑛𝐷𝑀𝐸𝑖𝑛
· 100 

𝑆𝑃(%) =
𝑓𝑃

𝑓𝐻2
+ 𝑓𝐶𝑂2

+ 𝑓𝐶𝑂 + 𝑓𝐶𝐻4
+ 𝑓𝐶𝐻3𝑂𝐻

· 100 

𝜂𝐻2
(%) =

%𝜎𝐷𝑀𝐸 · %𝑆𝐻2

100
 

On 𝑛𝐷𝑀𝐸𝑐𝑜𝑛𝑣 representa el nombre de mols de DME convertits i calculats com la suma de 

mols de CO2, CO, CH4 i CH3OH a la sortida del reactor i 𝑛𝐷𝑀𝐸𝑖𝑛 són els mols inicials de 

DME. Sent 𝑓𝑃 la fracció volumètrica del producte en la mescla de sortida del reactor. 
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6 Anàlisis i tractament dels resultats experimentals 

Els dos tipus de catalitzadors utilitzats, Cu/Zn i Pd, impregnats en suport ceràmic o metàl·lic 

es van sotmetre a diferents experiments catalítics amb el sistema de reacció. La realització 

dels experiments permet analitzar el comportament del reactor amb els suports i la seva 

idoneïtat per a la producció d’hidrogen. 

Els resultats que es mostren són el tant per cent dels productes obtinguts a la sortida del 

reactor que arriben al microcromatògraf.  

S’ha de tenir en compte que per els experiments concentrats, en aquest tant per cent no es 

contempla el vapor d’aigua.  

El vapor d’aigua no es té en compte en els experiments concentrats, ja que tot l’excedent no 

reaccionat es condensa al condensador. La lectura de vapor d’aigua que arriba al 

microcromatògraf únicament és l’aigua evaporada a temperatura ambient. Per tant, un cop 

es veu que no pot actuar com a reactiu limitant, ja no és un producte rellevant ni significatiu 

per tenir en compte en la valoració del rendiment i bon comportament de la reacció. 

A continuació s’exposen els diferents experiments i en quines condicions s’ha estudiat. A 

més es mostren tots els resultats obtinguts i els fets més rellevants. El tipus d’experiment, el 

suport, el catalitzador metàl·lic, la reacció, la temperatura, el temps de residencia (σ), la 

proporció de vapor a carboni “steam-to-carbon” (S/C), la proporció O2/DME i l'alimentació 

que flueix per unitat de pes de catalitzador per hora “weight hourly space velocity” (WHSV): 
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Taula 8 Condicions dels experiments realitzats 

Tipus 
experiment 

Suport 
Catalitzador 

metàl·lic 
Reacció 

WHSV 
(L h−1 mgcat

−1) 
T (ºC) σ (s) S/C O2/DME 

Evolució del SR amb Cu/Zn en funció la temperatura 

Diluït 
Monòlit 
ceràmic 

Cu/Zn SR 21,1 400-550 6,6 1,5 - 

Evolució del SR amb Cu/Zn en funció del temps de residència 

Diluït 
Monòlit 
ceràmic 

Cu/Zn SR 31,3 i 5,5 500 4.9 i 27 1,5 - 

Experiments concentrats amb Pd 

Concentrat 
Monòlit 
ceràmic 

Pd SR 24 500 8 1,5-6 - 

Concentrat 
Monòlit 
ceràmic 

Pd PO 35,4-5,6 500 5,5-35 - 0,065 

Experiments concentrats amb Cu/Zn 

Concentrat 
Monòlit 
ceràmic 

Cu/Zn SR 3,8 500 54 3 - 

Concentrat 
Monòlit 
ceràmic 

Cu/Zn AR 8,1 500 39 3 0,5 

Experimentació amb plaques metàl·liques 

Concentrat 
Placa 

metàl·lica 
Pd SR 1,9 500 60 3 - 

Concentrat 
Placa 

metàl·lica 
Pd AR 4,1 500 29 3 0.5 

Concentrat 
Placa 

metàl·lica 
Pd PO 4,4 500 26 - 0,5 

6.1 Experimentació amb monòlits ceràmics 

6.1.1 Observació de la producció de metanol 

La producció de metanol es realitza a partir de monòlits impregnats únicament amb òxid de 

zirconi. Es pretén comprovar l’efectivitat del ZrO2 impregnat amb el monòlit, ja que és 

l’encarregat de que es produeixi la primera reacció que succeeix en el reformat amb vapor, 

la hidròlisi del dimetil èter.  

El vapor d’aigua s’aporta mitjançant el saturador. A la temperatura ambient en que es troba 

el saturador, hi ha una aportació aproximada del 3% de vapor d’aigua al flux de nitrogen que 

alimenta el sistema de reacció.  

Es va fixar un flux de nitrogen de 40 ml/min, per tant, es va aportar 1,2 ml/min de vapor 

d’aigua. Es fixa el cabal mínim possible de DME, que ens permet el sistema d’alimentació 

del laboratori, sent aquest un valor d’un 3% del flux total. Així doncs, també s’està aportant 

al sistema uns 1,2 ml /min de DME. 
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Es passa el flux descrit mentre s’augmenta progressivament la temperatura. A cada 

increment de temperatura s’espera a que la reacció arribi a un estat estacionari per observar 

en quina producció de metanol ens trobem a cada interval. 

En el següent gràfic es mostra la fracció volumètrica dels productes en la mescla de sortida 

del reactor. Cada mostra s’agafa cada 5 minuts i s’analitza al cromatògraf: 

 

Gràfic 2 Percentatge de DME y productes obtinguts en funció de la temperatura 

S’observa que en cada increment de temperatura, augmenta la quantitat de metanol i 

disminueix la de DME no reaccionat, fins arribar als 500ºC. La temperatura de 500ºC és a la 

que es vol centrar tots els experiments, temperatura a la qual s’observa la màxima producció 

de metanol. 

Durant l’estudi de l’evolució del sistema s’observa com les primeres aparicions de metanol 

es donen a partir de 380ºC, sent a partir de 400ºC on es veu un augment més accentuat de 

manera progressiva. Aquest fet ens determina que durant la preparació dels pròxims 

experiments el preescalfament del sistema de reacció únicament amb nitrogen es realitzi fins 

a 400ºC. A partir d’aquesta temperatura es configurarà l’alimentació desitjada per dur a 

terme l’experiment planejat. 

Amb al darrer gràfic, també es pot observar l’augment del metanol i l’aparició d’una part 

fracció d’hidrogen i CO2, que també augmenten la seva presència amb l’augment de 

temperatura. Es pot dir que la conversió de DME es baixa, ja que als 500ºC encara està 

present la major part del DME, però s’ha de tenir en compte que amb la presència dels 
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elements metàl·lics en el catalitzador també s’afavoreix una major conversió del DME a 

metanol i s’espera que aquests productes tinguin molta més presència. 

6.1.2 Evolució del SR amb Cu/Zn en funció la temperatura 

Experiment sense by-pass: σ = 6,6s 

El primer experiment es realitza sense by-pass, per tant tot el flux travessa el reactor. 

S’estableix un cabal d’uns 40 ml/min de N2. S’utilitza el saturador per obtenir 

aproximadament un 3% de vapor d’aigua del flux de N2, uns 1,2 ml/min. Pel que fa el DME 

s’estableix que entri amb una proporció semblant del 3% de DME del flux total. 

En el següent gràfic, es mostra la proporció de cada espècie respecte el flux total. L’activitat 

catalítica comença aparèixer a partir dels 450ºC: 

 

Gràfic 3 Percentatge de DME y productes obtinguts en funció de la temperatura 

Amb les dades obtingudes es pot observar la selectivitat dels productes obtinguts i la 

conversió de DME. En els següents gràfics es verifica que l’elecció dels catalitzadors és 

adequada, ja que s’obté una selectivitat molt bona dels productes de la reacció desitjats, en 

especial d’hidrogen, evitant l’aparició de productes secundaris com CO o CH4.  
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Gràfic 4 Selectivitat en funció de la temperatura 

 

Gràfic 5 Conversió de DME en funció de la temperatura 

En la següent taula es mostra la conversió de DME i selectivitat de cada producte, obtinguts 

a cada estat estacionari de cada temperatura, permetent observar l’evolució de la reacció i 

com amb l’augment de temperatura s’aconsegueix una major conversió de DME:  
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Taula 9 Conversió de DME i selectivitats dels productes en funció de la temperatura 

T (ºC) σDME(%) SH2 (%) SCO2 (%) SCH4 (%) SCO (%) 

400 0 0 0 0 0 

450 4,4 69,4 28,4 0,7 1,5 

500 23,5 72,4 25,9 0,3 1,4 

550 42,3 73,2 24,8 0,2 1,8 

 

És important indicar que en aquest experiment, un cop s’arriba a l’estat estacionari a 500ºC, 

s’augmenta la temperatura fins a 550ºC fins que s’estabilitzi la reacció, observant millors 

resultats en tots els aspectes de selectivitat, conversió i producció d’hidrogen. Aquest 

augment de 500ºC a 550ºC no és recomanable fer per la integritat i característiques del 

reactor utilitzat, per tant, en futurs experiments s’intenta evita la temperatura de 550ºC per 

precaució. 

6.1.3 Evolució del SR amb Cu/Zn en funció del temps de residencia 

σ1 = 4,9 s i σ2 = 27 s 

El sistema es prepara amb un by-pass per tal de reduir el cabal d’entrada al reactor i així 

reduir la velocitat de pas dels gasos a través del reactor. Tot el experiment es realitza a 

500ºC. 

Aquest cop s’estableix un major cabal de nitrogen, per ajustar amb més facilitat el DME, i no 

tenir cabals tant baixos que poden variar amb facilitat. Es configura el sistema per obtenir un 

cabal de nitrogen d’uns 70 ml/min, i posteriorment es configura el DME per obtenir una 

proporció de DME d’un 3% del flux total. Per tant, el flux d’alimentació és de 70 ml/min amb 

un 3% d’aigua i un 3% de DME. 

Per iniciar l’experiment es calenta el reactor fins a 500ºC, s’inicia el recull de dades del 

reactor, es realitza una petita obertura del by-pass i s’espera a l’estabilització de la reacció. 

Amb aquesta configuració el cabal total a través del reactor és de 55 ml/min  amb temps de 

residencia de 4,9 s (δ1). Posteriorment, s’obre el by-pass i s’aconsegueix que el cabal total a 

través del reactor sigui de 10 ml/min min  amb temps de residencia de 27 s (δ2) i s’espera a 

obtenir el nou estat estacionari. 
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En el següent gràfic es mostra la proporció de cada espècie. L’obertura del by-pass 

s’observa amb facilitat, ja que es produeix un canvi important en la composició del gasos de 

sortida, fins arribar a un estat estacionari progressivament: 

 
 

Gràfic 6 Percentatge de DME y productes obtinguts en funció del temps de residència 

Observant el següent gràfic, on es representa la conversió de DME, també es pot apreciar el 

moment en que es realitza l’obertura del by-pass: 
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Pel que fa la selectivitat, el fet de reduir el flux a través del reactor, s’obté una petita 

disminució de la selectivitat del hidrogen a favor dels productes secundaris de la reacció: 

 

Gràfic 8 Selectivitat en funció del temps de residencia 

Durant la realització d’aquest experiment i de l’anterior es produeix un fet que ens està 

limitant la producció d’hidrogen. S’observa com a l’entrada del cromatògraf, i per tant en els 

gasos de sortida del reactor, no hi apareix aigua, sobretot en el darrer experiment amb el by-

pass, en el moment en que el reactor assoleix els 500ºC es produeix un brusc descens de la 

quantitat d’aigua al flux de sortida, fins el punt que la proporció de vapor d’aigua sigui inferior 

al 0,5%. Aquest fet ens indica que l’aigua està actuant com a reactiu limitant, i per tant s’està 

perdent rendiment de la reacció. 

El fet que no arribi vapor al cromatògraf significa que no hi ha excedent d’aigua, ja que si hi 

hagués un excedent el vapor condensaria al condensador. Així doncs, al cromatògraf hauria 

d’arribar el vapor corresponent a la evaporació de l’aigua a temperatura ambient, més o 

menys un 3%. Fet que no succeeix. 

El què interessa és que el DME sigui el reactiu limitant de la reacció ja que és el que aporta 

la major part d’hidrogen. Per tant, és necessari obtenir un excedent d’aigua a la sortida del 

reactor per tal de determinar la conversió real de DME a la qual es pot arribar i la producció 

d’hidrogen que es pot obtenir sense dependre del vapor d’aigua com a factor limitant. 
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Amb l’observació d’aquest fet s’arriba a la conclusió que la utilització del saturador amb 

nitrogen per aportar el vapor d’aigua és ineficaç i que per tant és necessari l’ús d’una bomba 

d’aigua i mantes calefactores per aportar el vapor d’aigua adient.  

6.1.4 Experiments concentrats amb Pd 

Reformat amb vapor (σ = 8 s) 

Amb aquest experiment es vol comprovar un comportament adequat del reactor i de la 

reacció amb el Pd, i així observar quines són les millors condicions. 

Es configura un cabal a través del reactor de 34 ml/min, amb un temps de residencia de 8 

segons, i s’estableix una temperatura de 500ºC. 

La primera part de l’experimentació de monòlits amb pal·ladi com a catalitzador metàl·lic se 

centra en observar la possible millora del comportament de la reacció de reformat amb 

vapor, variant la composició de la mescla inicial, aportant més o menys cabal d’aigua amb la 

bomba amb un cabal constant de DME i així es varia la proporció de vapor a carboni, steam-

to-carbon (S/C).  

S’estudia tres S/C diferents: 

Taula 10 Fracció volumètrica dels productes en la mescla de sortida del reactor, selectivitats i 
conversió de DME en funció de la proporció de vapor i carboni 

 S/C = 1,5 S/C = 3 S/C = 6 

σDME (%) 4,7 5,4 2,5 

Espècies %producte Sp (%) %producte Sp (%) %producte Sp (%) 

CH3OCH3 77 - 73,9 - 85,7 - 

H2 12,6 57,8 15,7 62,8 7,6 59,0 

CO2 4,0 18,5 5,2 20,8 2,5 19,7 

CO 1,4 6,2 1,3 5,4 0,7 5,7 

CH4 1,7 7,9 1,7 6,6 0,9 6,7 

CH3OH 2,1 9,6 1,1 4,3 1,1 8,9 

 

El fet d’augmentar d’aigua o disminuir la quantitat de vapor respecte un S/C de 3 és 

contraproduent. 



Producció d’hidrogen a partir de DME                                                                                          Pàg. 69 

 

 

Per una altre banda, s’observa la necessitat de reduir el cabal d’entrada per augmentar el 

temps de residencia dels reactius en el reactor i afavorir la conversió de més quantitat DME. 

La reducció del cabal es pot fer o bé reduint el mínim el cabal d’entrada dels reactius o 

mitjançant un by-pass.  

Si es calcula el rendiment de la reacció per produir hidrogen s’observa que una relació de 

S/C de 3 es favorable per optimitzar el comportament del sistema de reacció: 

Taula 11 Resultats dels rendiments obtinguts en funció de la proporció de vapor i carboni 

 S/C = 1,5 S/C = 3 S/C = 6 

η (%) 2,7 3,4 1,5 

 

Oxidació parcial  

En aquesta part de l’experimentació es realitza l’oxidació parcial de DME.  A més, es pretén 

observar la influència de la disminució de cabal d’entrada al reactor i el comportament de la 

reacció. 

S’inicia l’experimentació provant diferents cabals d’aire per un mateix cabal de DME. Es 

parteix d’un cabal d’aire amb una relació oxigen i DME (O2/DME) de 0,5. Es va variant la 

relació de O2/DME de 0,5 fins a 0,032. S’observa com a una relació O2/DME de 0,065 s’obté 

la màxima producció d’hidrogen i conversió de DME. 

Es configura el sistema amb una proporció O2/DME de 0,085. S’aporta el mateix cabal de 

DME i aire abans del by-pass, i així mantenir la proporció de la mescla de reactius. Aquest 

flux es va desviant cada cop més pel by-pass i, per tant, reduint el cabal d’entrada al reactor. 
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Taula 12 Fracció volumètrica dels productes en la mescla de sortida del reactor, selectivitats i 
conversió de DME en funció del temps de residència 

 σ = 5,5 s σ = 19,5 s σ = 35 s 

σDME (%) 12,2 16,4 18,4 

Espècies %producte Sp (%) %producte Sp (%) %producte Sp (%) 

CH3OCH3 42,51 - 30,53 - 22,99 - 

H2 18,72 53,5 31,73 57,8 36,18 57,3 

CO2 4,76 13,6 2,67 4,9 3,17 5,0 

CO 9,02 25,8 15,77 28,7 17,61 27,9 

CH4 1,16 3,3 3,67 6,7 5,35 8,5 

CH3OH 1,35 3,9 1,05 1,9 0,85 1,3 

N2 22,47 - 14,59 - 13,86 - 

 

Observant els resultats es pot deduir que com menor és el cabal d’entrada hi ha una major 

conversió de DME i per tant una major producció d’hidrogen. Davant d’aquest fet es 

comprova que s’ha de mantenir el mínim cabal possible per obtenir els resultats més òptims 

i el millor comportament de la reacció. 

Si es calcula el rendiment de la reacció per produir hidrogen s’observa que el fet de reduir el 

cabal es molt favorable per optimitzar el comportament del sistema de reacció: 

 

Taula 13 Resultats dels rendiments obtinguts en funció del temps de residència 

 δ = 5,5 s δ = 19,5 s δ = 35 s 

η (%) 6,5 9,5 10,6 

 

6.1.5 Experiments concentrats amb Cu/Zn 

L’experiment amb monòlits ceràmics impregnats amb òxid de zirconi i Cu/Zn, serveix per 

tenir una referència amb aquest sistema de reacció, ja que l’ús de Cu/Zn amb monòlits és 

una de les línees d’investigació més estudiada per la producció de H2 a partir de DME.  

Amb aquest experiment es vol estudiar el reformat amb vapor (SR) i el reformat autotèrmic 

(AR), per observar el comportament del reformat amb la introducció d’un flux d’aire. 
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Es configura un cabal de DME fixa per les dues reaccions, amb un temps de residencia dels 

reactius de 54 segons pel reformat amb vapor i 39 segons pel reformat autotèrmic. Un temps 

de residencia suficient perquè no afecti al comportament de les reaccions. 

S’estableix una temperatura de 500ºC. La bomba d’aigua es fixa per tenir proporció de vapor 

a carboni, steam-to-carbon (S/C) de 3, el doble del valor S/C teòric que determina la reacció 

de reformat. S’escull un excés d’aigua per assegurar que no sigui un reactiu limitant i perquè 

com s’ha observat amb anterioritat és el valor òptim.  

A partir del cabal de DME es calcula que per dur a terme el reformat autotèrmic, es 

necessiten uns 14 ml/min d’aire, una proporció d’oxigen i DME (O2/DME) de 0,5. Aquest 

cabal d’aire es fixa després de comprovar diferents valors d’aire, i observar que el valor 

calculat és l’òptim: 

Taula 14 Condicions de les reaccions de reformat  

 SR AR 

σ (s) 54 39 

S/C 3 3 

O2/DME - 0,5 

 

A continuació es mostra la fracció volumètrica dels productes (%producte) en la mescla de 

sortida del reactor, els cabals de cada espècie i la selectivitat dels productes de reacció:  

Taula 15 Resultats del reformat amb vapor i  autotèrmic amb monòlits ceràmics i Cu/Zn 

 SR AR 

Espècies %producte Q (ml/min) Sp (%) %producte Q (ml/min) Sp (%) 

CH3OCH3 42,1 2,83 - 22,7 3,29 - 

H2 40,2 2,70 69,7 19,6 2,84 52,8 

CO2 15,7 1,06 27,3 15,2 2,20 41 

CO 0,8 0,05 1,3 1 0,15 2,7 

CH4 0,7 0,04 1,1 1,3 0,19 3,5 

CH3OH 0,3 0,02 0,6 0 0,00 0 

N2 - - - 40,2 5,83 - 
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Si es mira la fracció volumètrica d’hidrogen obtinguda en el SR, aconsegueix una producció 

més elevada, però observant el cabal d’hidrogen produït per una mateixa quantitat de DME, 

el AR obté una major producció.  

Estudiant les selectivitats, la del hidrogen disminueix en realitzar un AR, afavorint aquesta la 

producció dels productes secundaris no desitjats, un fet contraproduent per el correcte 

funcionament de la reacció. 

En la taula següent es mostra el rendiment pel que fa producció d’hidrogen i la conversió de 

DME de les dues reaccions realitzades:  

Taula 16 Rendiment i conversió de DME del reformat amb vapor i  autotèrmic amb monòlits ceràmics i 
Cu/Zn 

 SR AR 

η (%) 10,2 16,8 

σDME (%) 14,7 31,7 

 

Analitzant els càlculs obtinguts s’observa com el AR és una reacció que proporciona més 

rendiment per a produir hidrogen, ja que a partir d’una mateixa quantitat de DME produeix 

més hidrogen, tal i com s’ha observat en la taula 10. Tot i que la selectivitat per produir 

hidrogen disminueix en el AR, com la conversió és el doble respecte el reformat amb vapor, 

obté un comportament més eficient, obtenint un millor rendiment. 

Si es realitza el balanç d’energia de les dues reaccions, a partir de la quantitat de reactius 

introduïts al reactor i dels productes obtinguts. S’observa com al introduir un flux d’aire per 

obtenir el reformat autotèrmic, l’entalpia disminueix i per tant també disminueix el calor a 

aportar al sistema perquè tingui lloc la reacció: 

Taula 17 Resultat del balanç d’energia del reformat amb vapor i autotèrmic 

 SR AR 

ΔH (J/h) 748 -732 

 

Amb les dades obtingudes es pot dir que amb el sistema de reacció utilitzat i monòlits 

ceràmics amb Cu/Zn, la millor opció per produir hidrogen a partir de DME és el reformat 

autotèrmic, ja que obté millor rendiment i conversió de DME. A més d’un cost energètic 

menor ja que l’entalpia i el calor a aportar al sistema són menors. 
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6.2 Experimentació amb plaques metàl·liques 

La realització de tots els experiments permet conèixer el sistema de reacció per poder 

optimitzar les reaccions que es volen estudiar amb plaques d’acer impregnades amb òxid de 

zirconi i pal·ladi com a catalitzador.  

La configuració òptima del sistema va des d’una bona preparació de les plaques, fins a una 

bona elecció dels cabals dels reactius a l’entrada del reactor, sent aquests els més baixos 

possibles per augmentar els temps de residència dels reactius a dins al reactor, i així 

augmentar el temps de contacte amb el catalitzador. 

S’exposen tres estats estacionaris per produir hidrogen a partir de DME a 500ºC: el reformat 

amb vapor (SR), el reformat amb condicions autotèrmiques (AR) i finalment la oxidació 

parcial (PO). En els tres experiments el DME inicial és el mateix. 

Els temps de residencia de cada reacció són els suficients perquè no influencií en el 

comportament de les diferents. 

A continuació s’exposen les condicions de cada reacció. El valors de temps de residencia, 

de la proporció de vapor i carboni, i de la proporció d’oxigen i DME són el següents: 

Taula 18 Condicions de les reaccions de reformat i oxidació parcial 

 SR AR PO 

σ (s) 60 29 26 

S/C 3 3 - 

O2/DME - 0,5 0,5 

 

Els resultats obtinguts d’aquests experiments són els següents: 
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Taula 19 Fracció volumètrica dels productes i cabals en la mescla de sortida del reactor i selectivitats  

 SR AR PO 

Espècies %producte 
Q 

(ml/min) 
Sp 
(%) 

%producte 
Q 

(ml/min) 
Sp 
(%) 

%producte 
Q 

(ml/min) 
Sp 
(%) 

CH3OCH3 25,1 1,1 - 16,3 1,5 - 8,6 0,9 - 

H2 51,9 2,3 69,3 42,2 4,0 64,9 33,4 3,4 43,4 

CO2 15,7 0,7 20,9 15,6 1,5 23,9 9,2 0,9 11,9 

CO 3,3 0,1 4,4 3,3 0,3 5,1 15,2 1,6 19,7 

CH4 4,0 0,2 5,4 4 0,4 6,2 19,3 2,0 25 

N2 0 0,0 - 18 0,0 - 14,1 0,0 - 

 

Analitzant les fraccions volumètriques el SR obté el % més elevat, però si es mira la 

quantitat d’hidrogen produït a partir dels cabals de sortida, el AR obté la màxima producció 

d’hidrogen a partir d’una mateixa quantitat de DME que s’ha utilitzat en les tres reaccions. 

Pel que fa l’oxidació parcial, és la reacció amb la màxima conversió de DME, però 

s’aconsegueix la fracció volumètrica més baixa d’hidrogen, ja que s’afavoreix la producció de 

productes secundaris no desitjats, especialment metà. Tot i així, produeix més hidrogen que 

el SR. 

Si es miren les selectivitats el SR proporciona una major selectivitat per obtenir hidrogen, ja 

que el AR té una selectivitat menor, ja que afavoreix més la presència dels productes 

secundaris no desitjats. Com s’ha comentat, la PO afavoreix molt la producció de productes 

secundaris en detriment de la producció dels reactius desitjats com són de hidrogen i el 

diòxid de carboni, sent la reacció menys selectiva 

Els càlculs següents serveixen per comprovar la viabilitat del sistema de reacció per la 

producció d’hidrogen i quina reacció té un millor comportament: 

Taula 20 Rendiment i conversió de DME del reformat amb vapor, reformat  autotèrmic i oxidació 
parcial amb plaques metàl·liques i Pd 

 SR AR PO 

η (%) 8,0 15,6 21,6 

σDME (%) 11,6 24 49,7 
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Analitzant els càlculs l’oxidació parcial és la reacció que proporciona més rendiment, ja que 

és la que major conversió obté. 

Amb els resultats obtinguts es verifica que el fet de incorpora un flux d’aire adient al reformat 

amb vapor, fa que el reformat autotèrmic augmenti el rendiment i conversió, amb una petita 

pèrdua de selectivitat. 

Tot i que la PO obté major conversió i rendiment, si s’observa els cabals produïts, el AR és 

la reacció que produeix més hidrogen, sent la reacció més prometedora, ja que el PO 

produeix massa CH4 i CO, un fet a evitar. 

Les dades obtingudes de l’experiment ens permeten saber, que el sistema de reacció amb 

plaques d’acer i Pd, el reformat autotèrmic i la oxidació parcial són les millors reaccions per 

obtenir hidrogen a partir de DME. Sent una millor alternativa el AR per ser més selectiva i 

tenir més marge de millora si s’aconsegueix augmentar la conversió de DME. Tot i que si 

s’aconsegueix millora la selectivitat de la PO pot ser una reacció prometedora. 

El balanç energètic que es mostra a continuació, fa que el AR pugui ser la millor reacció, ja 

que fa disminuir l’energia a aportar al sistema, sent la reacció amb el cost energètic menor: 

Taula 21 Resultat del balanç d’energia del reformat amb vapor, autotèrmic i oxidació parcial 

 SR AR PO 

ΔH (J/h) 823 -265 -73 

6.3 Comparativa  

A continuació es compara la reacció amb millors resultats del experimentació amb monòlits 

ceràmics i Cu/Zn amb els millors resultats del experimentació amb plaques d’acer. 

En la següent taula hi ha els resultats dels rendiments i conversió de les reaccions: 

Taula 22 Resultats de rendiments i conversió de DME dels experiments més representatius 

Suport Monòlits ceràmic Plaques d’acer 

Catalitzador Cu/Zn Pd 

Reacció SR AR SR AR PO 

η (%) 10,2 16,8 8,0 15,6 21,6 

σDME (%) 14,7 31,7 11,6 24 49,7 
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Dels càlculs realitzats s’observa com les reaccions de reformat autotèrmic tenen rendiments, 

conversió i selectivitats molt similars. Aquest fet prova que tant l’ús de Pd com de plaques 

d’acer, respecte Zn/Cu i monòlits ceràmics respectivament, és una bona alternativa i que 

com a mínim s’obtenen els mateixos resultats. Fet que fa que el Pd i plaques d’acer tinguin 

més opcions per seguir investigant i millorar el seu comportament, ja que els resultats són 

molt semblants als obtinguts a una de les línies més estudiades com és la utilització Zn/Cu i 

ZrO2 sobre monòlits ceràmics pel reformat del DME. 

Davant d’aquests resultats, la utilització de les plaques d’acer pot ser una via d’estudi 

correcte, ja que aconsegueixen resultats molt semblants als monòlits ceràmics, un sistema 

de reacció llargament reconegut en la producció de H2. 

Per una altre banda, s’observa com la introducció d’un flux d’aire a un SR en aquest sistema 

de reacció és molt beneficiós per augmentar la conversió de DME i així el rendiment. 

La reacció que millor rendiment i conversió obté és la PO amb plaques d’acer, però és molt 

poc selectiva, i el AR obté menys rendiment però millor selectivitat i major producció 

d’hidrogen. L’ús de Pd sobre plaques d’acer obté resultats bons per produir hidrogen. 

Utilitzant el Pd la reacció autotèrmica pot ser una alternativa real, ja que es podrien obtenir 

menors productes secundaris no desitjats, com el CO i CH4. 

Per tant, si es millora la conversió de DME en el AR o la selectivitat en la PO, poden ser 

alternatives a tenir en compte per la producció de H2 a partir de DME. 
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7 Estudi econòmic 

Els costos d'aquest projecte es poden dividir en tres parts. D'una banda tenim les despeses  

degudes a la compra de productes químics per a les diferents proves; d'altra banda tots  les 

despeses degudes al cost de l'equipament necessari per al funcionament del sistema 

experimental i per últim les despeses degudes als recursos  humans. Totes elles es recullen 

en la següent taula: 

Taula 23 Estudi econòmic 

PRODUCTES QUÍMICS 

Quantitat 
 (unitats) 

Preu unitari  
(euros/unitat) 

Cost  
(euros) 

Dimetil èter (kg) 30 0,57 17,1 

Aigua desionitzada (1 unitat=1 l) 6 18,9 113,4 

Cu(NO3)2·3H2O (1 unitat=500g) 1 25 25 

Zn(NO3)2·6H2O (1 unitat=500g) 1 24 24 

Pd(NO3)2 · H2O (1 unitat=500g) 1 29 29 

ZrOCl2· 8 H2O (1 unitat=500g) 1 22 22 

HCl (1 unitat =1L) 1 19 19 

NaOH (1 unitat = 1l) 1 12 12 

PVA (1 unitat=100g) 1 15 15 

Acetona (1 unitat=1 l) 0,5 5 2,5 

   
279 

    
EQUIPAMENT 

   
Microreactor 1 600 600 

Connexions 3 6 18 

Cola segelladora 1 3 3 

Amortització equips 300 12 3600 

Mantes calefactores 1 48 48 

Termopars 1 34 34 

Plaques metàl·liques (fabricació + material) 6 40 240 

   
4543 

    
RECURSOS HUMANS 

   
Estudi bibliogràfic 80 10 800 

Treball experimental 500 10 5000 

Estudi y tractament de dades 200 10 2000 

Redacció del projecte 150 10 1500 

   
9300 

    
TOTAL 

  
14122 
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Pels productes químics es considera el cost de la unitat sencera, tot i que només s'utilitzi uns 

grams en la preparació dels diferents mètodes per als catalitzadors. 

En la partida d'equipament, es considera el cost del material, equips utilitzats i fabricació de 

les plaques. També, durant la realització dels experiments, s'utilitza altres aparells com 

estufa, forns, així com altre material (pots de vidre, recipients de ceràmica, pipetes, 

espàtules, filtres, etc.) però no s'inclouen a la partida perquè ja formaven part del laboratori i 

no són específics d'aquest projecte.  

També, s'ha considerat el cost del personal que realitza aquest estudi, que és el que més 

encareix la valoració econòmica. El cost total del projecte és de 14.122 €, dels quals un 

65,9% correspon als recursos humans, un 32,2% a l'equipament i un 2% als productes 

químics. 

8 Impacte ambiental 

Durant la fase experimental s'ha produït un efecte negatiu sobre el medi ambient ja que 

s'han produït residus químics procedents de les síntesis portades a terme al llarg del 

projecte i també residus gasosos com metà, CO i CO2 produïts durant les proves del 

microreactor. 

Cal destacar que tot i que el impacte sobre el medi ambient sigui negatiu, especialment a 

causa del fet que el CO2 i el metà són els majors responsables de l'efecte hivernacle, la 

quantitat d'aquests gasos emesa a l'ambient durant les proves catalítiques és de petita 

quantitat, ja que es tracta d'un projecte a escala de laboratori.  

La generació de residus sòlids com paper, vidre, etc. es considera insignificant. També es 

podria considerar un efecte negatiu sobre el consum d'energia elèctrica per a l'escalfament 

del sistema, així com per al funcionament de tots els aparells, ja que aquesta energia prové 

de la xarxa elèctrica, la qual utilitza en la major part fonts d'origen fòssil per a la producció 

d'energia elèctrica. 

Considerat tot això, la perspectiva de la utilització d’hidrogen en cel·les de combustible 

permet obtenir eficiències i rendiments molt més elevats respecte a qualsevol cicle tèrmic, ja 

que la transformació d'energia química en energia elèctrica és molt eficient.  
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En l'evolució cap a un escenari energètic futur en què l’hidrogen (com a portador d’energia) 

prengui importància dins del sistema energètic, cal imaginar que seguiran utilitzant la resta 

de recursos disponibles (fòssils o nuclears); però, per primera vegada en la història s'obrirà 

pas l'establiment d'un sistema d'energia basat en uns recursos naturals (renovables i aigua) 

que, d'una banda són inesgotables i, d'altra banda, ofereixen una distribució a tot el món 

molt més igualitària que la que avui en dia presenten els combustibles fòssils. En aquest 

sentit, l’hidrogen contribuirà a alleugerar el profund desequilibri geopolític que s'estableix per 

la concentració de les reserves de recursos fòssils en molt poques zones de la Terra.   

Amb la realització de projectes com aquest s’aconsegueix avançar cada cop més en l’impuls 

de l’hidrogen en piles de combustible com una alternativa real de generació d’energia. 

L’efecte mediambiental que pot generar aquest tipus d’estudis és insignificant comparat amb 

el què poden arribar a aportar si amb aquests s’aconsegueix implantar l’hidrogen com a 

combustible per a generar energia elèctrica. 
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Conclusions 

Aquest projecte neix de la necessitat actual d'obtenir fonts d'energies més netes. Una font 

d'energia neta que podria ser utilitzada en aplicacions reals és l’ús d'hidrogen, però com ja 

s'ha comentat aquest té problemes d’emmagatzematge i distribució. Actualment, es busquen 

vies alternatives per produir hidrogen in-situ a partir d'altres productes, com és el cas del 

dimetil èter.  

El projecte vol demostrar la viabilitat de l'ús del DME per produir hidrogen, un fet que s’està 

demostrant en altres estudis però que s'ha pogut ampliar amb la realització d'aquest 

projecte.  

S'ha aconseguit impregnar plaques d'acer inoxidable amb catalitzador capaç d'afavorir la 

reacció del DME per a obtenir hidrogen. Aquest fet és molt innovador ja que actualment, les 

principals vies d'estudi es fan amb suports ceràmics. Uns suports ceràmics que per a una 

aplicació real podrien resultar massa fràgils. Amb la utilització de plaques d'acer ja no 

existeix el problema de la fragilitat. A més, es demostra que amb més estudis i recopilació 

d'informació, es poden impregnar amb catalitzadors plaques metàl·liques amb bons 

coeficients de transferència de calor per realitzar les reaccions de reformat ja sigui de DME o 

si es creu convenient en un futur, altres productes que puguin ser millors.  

S’ha aconseguit l’objectiu d'impregnar els canals de les plaques metàl·liques amb el gruix 

adient, sense risc de que es desprengui el catalitzador i amb aquest sistema es pugui 

produir hidrogen en un microreactor. El Pd i ZrO2 impregnats a les plaques no han tingut 

problemes d’adherència i el gruix ha estat el necessari per no obturar els canals i crear una 

capa dins seu. 

S’ha realitzat l’estudi amb monòlits ceràmics amb un catalitzador metàl·lic de Cu/Zn o Pd, ja 

que és un dels mètodes més utilitzats per estudiar la producció d'hidrogen a partir de DME. 

Es van recollir prous dades per a observar el comportament dels sistema de reacció i 

establir les condicions idònies per optimitzar la producció d’hidrogen.  

Després de l'experimentació amb monòlits es va procedir a l'experimentació amb les 

plaques d'acer. Les plaques es van impregnar amb Pd com a catalitzador metàl·lic, ja que 

per estudis previs, és un tipus de catalitzador que és important investigar i donar-li més 

rellevància. A més, podria ser millor que els catalitzadors amb Cu/Zn, ja que permet treballar 

a temperatures inferiors, reduint el cost energètic de la reacció.  
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Les plaques d'acer amb Pd van produir hidrogen a partir del reformat amb vapor i autotèrmic 

amb un rendiment, conversió de DME i selectivitats molt semblants als obtinguts amb 

monòlits ceràmics amb Cu/Zn. Aquest fet, fa que l'ús del pal·ladi en un futur pugui ser una 

realitat i, a més a més, l’ús de les plaques d'acer no redueix els rendiments ni selectivitats 

sobre el ús de materials ceràmics. 

Es pot concloure, que la millor alternativa per produir H2 a partir de DME és el reformat 

autotèrmic, ja que és molt selectiu i té un cost energètic menor, per la incorporació d’oxigen.  

Pel que fa l’oxidació parcial, s’ha obtingut un resposta molt bona amb aquest sistema de 

reacció amb Pd, amb l’excepció de la baixa selectivitat. Aquesta reacció obté una conversió 

més elevada però en contrapartida es generarà massa CO i CH4. L’oxidació parcial pot ser 

una altra alternativa per a produir hidrogen si s’aconsegueix millorar la selectivitat per 

afavorir la producció d’hidrogen i diòxid de carboni, com pot ser la incorporació a part del Pd 

un altre catalitzador metàl·lic. 

Finalment, és important remarcar que aquest és un projecte d’investigació on sempre hi ha 

diferents vies que poden ser estudiades i en aquest cas, es va escollir una via amb poca 

investigació utilitzant plaques metàl·liques i Pd,  i que per tant, pot ser un pas més per l’ús 

del DME en la producció d’hidrogen. 
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