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Resum 
 
S’ha utilitzat el residu de l’oli d’oliva (sansa) com a reactiu  per produir hidrogen a partir de la 

reacció de reformació i alhora eliminar substancies que conté aquest residu que son perjudicials 

pel medi ambient. Per fer-ho s’han preparat 9 estructures catalítiques (monòlits) amb una sèrie 

de suports de ceri-lantà i s’han carregat amb la fase activa més bona segons [1], el platí. S’han 

diferenciat diferents maneres de preparar-los: monòlit amb suport sol, monòlit amb suport i 

platí impregnats per separat i finalment, monòlit amb suport i platí impregnats conjuntament. 

S’ha fet un test de cabal i temperatura amb una molècula prova (2-fenil etanol) per tal d’escollir 

el monòlit més òptim amb les condicions més bones. Un cop escollit el monòlit es va destil·lar el 

residu de l’oli d’oliva i es va fer un test d’estabilitat.  Veiem que amb els monòlits impregnats 

conjuntament tenim uns bons resultats de selectivitat del H2 i CO2, de producció d’hidrogen i 

d’estabilitat, a més s’elimina un 90% del contingut orgànic del residu després de la reformació. 

S’ha fet caracterització de tots els suports i dels monòlits abans i després de reaccionar per 

avaluar la formació de dipòsits de carbó i de la composició dels suports. 

 

Introducció 

Aquest projecte es centra en el desenvolupament de catalitzadors que permetin la reducció de 

la contaminació de les aigües residuals resultants del procés de producció d’oli d’oliva i de la 

producció d’hidrogen simultàniament.  

Dins la recerca bibliogràfica realitzada tan sols hi ha dos treballs on s’ha tractat aquest problema 

[1] i [2] i en ambdós s’ha utilitzat destil·lat d’aigües residuals. Donada la gran varietat en la 

composició d’aquestes aigües residuals, depenent del clima, el sòl, etc... en aquest treball s’han 

utilitzat compostos model per optimitzar la composició del catalitzador i així a l’hora d’utilitzar 

el destil·lat de les aigües residuals els resultats siguin millors. 

 

Metodologia 

En aquest treball s’ha seguit la següent metodologia experimental: 

- Preparar 9 estructures catalítiques, per estudiar l’efecte de: 

 Composició del suport 

 Mètodes de preparació (impregnació) 

- Fer reaccionar el compost model amb les diferents estructures catalítiques i fent 

variacions de caudal d’entrada i de temperatura de reacció. 



- Escollir l’estructura catalítica més òptima ( un cop analitzats els resultats) 

- Destil·lar el residu de l’oli d’oliva. 

- Fer un test d’estabilitat amb el residu d’oli d’oliva destil·lat i la millor estructura catalítica 

estudiada amb les millors condicions d’operació 

 

Resultats i conclusions 

Reformació del la molècula prova 2-fenil etanol 

En aquest punt el que es volia observar era com afectava, el tipus d’impregnació del catalitzador 

en els monòlits i la composició del suport, en els resultats de la reacció de reformació. Es van fer 

tres tipus d’impregnacions amb 3 monòlits per cadascuna. Uns es van impregnar només amb 

suport, uns altres es va impregnar per una banda el suport i per l’altre el platí (per separat) i els 

altres es va impregnar conjuntament el suport i el platí. 

A cada prova se li van aplicar diferents condicions de cabal i temperatura. Els punts que podem 

destacar d’aquesta part són: 

 

- En els monòlits on només s’ha impregnat amb suport, la producció d’hidrogen des de 

bon principi és irregular i es va desactivant. 

- La desactivació dels catalitzadors sense platí ve donada majoritàriament per la formació 

de dipòsits carbonosos cosa que produeix que els centres actius quedin bloquejats. 

- Els monòlits on el catalitzador s’ha impregnat per separat, la selectivitat dels productes 

majoritaris en les tres estructures a mesura que s’augmenta el cabal d’entrada s’acosta 

més a la màxima teòrica (reacció de reformació teòrica). 

- Quan el cabal i la temperatura augmenten, el millor catalitzador preparat per 

impregnació per separat és el que conté òxid de ceri com a suport.  

- En la impregnació conjunta la producció d’hidrogen és progressiva i bastant 

proporcional al cabal d’entrada del reactiu 

- Els monòlits que s’ha impregnat el catalitzador conjuntament, a 0,6 mL·min-1 el 

catalitzador segueix actiu, és al cabal en el qual es produeix més hidrogen i a més la 

relació CO/CO2 és baixa, cosa que vol dir que tenim uns catalitzadors actius, sobretot el 

1Pt/Ce0,75La0,25 IC i el 1Pt/Ce0,5La0,5 IC. 

- Si comparem les selectivitats del compostos orgànics no desitjats, es veu que els 

monòlits impregnats conjuntament són lleugerament millors que els impregnats per 

separat. 

 



Reformació residu: test d’estabilitat 

Amb els resultats obtinguts a l’apartat anterior la prova d’estabilitat es va fer amb el 

1Pt/Ce0,75La0.25O1,875 IC i el 1Pt/Ce0,5La0,5O1,75 IC. Els resultats obtinguts són els següents: 

 

- Les selectivitats del productes majoritaris i la producció d’hidrogen dels dos monòlits 

són estables i alhora molt similars. 

- Per problemes amb la reacció, es va escollir analitzar amb més profunditat els resultats 

del test d’estabilitat del 1Pt/Ce0,75La0.25O1,875 IC. 

- Els valors mitjans de selectivitat de l’hidrogen estan al voltant del 74 % i en el diòxid de 

carboni al 25 %. Amb aquets valors de selectivitat dels productes majoritaris podem dir 

que de productes secundaris, o el que vindrien a ser productes no desitjats, tenim un 

1%, on dintre aquest, es reparteix entre 0,6% de metà i 0,4 % de selectivitat del monòxid 

de carboni. 

 

Comparació amb altres estudis 

Si comparem els resultats obtinguts amb el test d’estabilitat del 1/Pt Ce0,75La0,25 IC amb l’estudi 

fet anteriorment [1], veiem que: 

- Quantitativament tenim menor producció d’hidrogen  

- Qualitativament tenim millor selectivitat de l’hidrogen i dels subproductes. 

S’ha de tenir en compte que la sansa utilitzada ha estat diferent. Podem concloure que 

probablement tenim millors catalitzadors en aquest estudi, ja que hem vist que canviant el 

mètode de preparació (impregnació conjunta) obtenim més bons resultats de selectivitat que 

amb la impregnació per separat que és la que es va emprar en l’altre estudi [1]. 

 

Conclusions 

Després del treball realitzat, es pot concloure que: 

- La manera d’impregnar el catalitzador en els monòlits (estructures catalítiques) afecta 

en el seu comportament i per tan en els resultats que s’obtenen desprès de la reacció 

de reformació. 

- La composició del suport ceri-lantà afecta en els resultats de la reacció. 

- La millor manera de preparar els catalitzadors de l’òxid mixt ceri-lantà amb platí és amb 

la impregnació conjunta, ja que dóna uns resultats més favorables a nivell de selectivitat 

(SH2=74% i SCO2=25%) i de producció d’hidrogen (11 mL·min-1). A més són catalitzadors 

estables. 



- El residu provinent de l’oli d’oliva (sansa), un dels problemes que té és la varietat de la 

composició de la sansa, per això no es poden estimar uns valors ni de producció 

d’hidrogen ni de selectivitat, però sabem que funciona amb un dels casos més extrems 

que és amb les proves que s’han fet amb la molècula prova (2 fenil etanol). 

- El monòlit que podem assegurar que després de la reacció de reformació i amb el residu 

destil·lat de cabal d’entrada en el reactor, produeix hidrogen, és més selectiu i és estable 

durant 35 hores, és el monòlit 1Pt/Ce0,75La0,25 IC. 

- Després de la reacció de reformació s’elimina un 90% de la matèria orgànica que 

contenia el residu de l’oli d’oliva, prèviament destil·lat. La reformació és un bon mètode 

per eliminar/transformar la matèria orgànica present en un residu. 
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