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Annex D – L’Hidrogen 
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D.1. Introducció 

 L'hidrogen és un bon portador d’energia. La seva conversió a calor o a energia és 

simple i neta. Quan reacciona amb l’oxigen forma l'aigua i no es genera ni s'emet cap agent 

contaminant ja que l'aigua es torna a la naturalesa d'on prové originalment. Però l'hidrogen, 

l'element químic més comú en el planeta, no existeix a la naturalesa en la seva forma pura, i 

per això ha de ser generat o produït separant-lo de compostos químics. L'hidrogen es pot 

produir de l'aigua per electròlisi, dels combustibles d'hidrocarbur per reforming o cracking 

tèrmic, o d'altres portadors d’hidrogen, per processos químics. Però les energies netes com 

la solar, la eòlica i la hidràulica es deuen aplicar per a produir l'hidrogen net, és a dir. sense 

els gasos de l'efecte hivernacle o els residus nuclears que són generats en el procés de 

producció.  

 

D.1.1. Característiques Generals  

 L'hidrogen és un element químic de nombre atòmic 1. A temperatura ambient és un 

gas diatòmic inflamable, incolor i inodor i és l'element químic més lleuger i més abundant de 

l'univers. Apareix a més a més en multitud de substàncies, com per exemple l'aigua i els 

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

l'isòtop més abundant està format per un sol protó. A més existeixen altres dos isòtops: el 

deuteri, que té un neutró i el triti que en té dos. 

 És molt inflamable. Aquest es crema amb aire formant una flama blava pàl·lida, 

gairebé invisible.  

 No és tòxic. 

 L'hidrogen és el més lleuger dels gasos coneguts en funció al seu baix pes específic 

en relació amb aire. Per aquesta raó, la seva manipulació requereix de cures especials per a 

evitar accidents.  

 És propens a fuites a causa de la seva baixa viscositat i al seu baix pes molecular.  
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D.1.2. Ús de l'Hidrogen  

 Els processos més comuns on s’utilitza l’hidrogen són: 

- Hidrogenització d'olis;  

- Processos especials de soldadura i cort;  

- Laboratoris;  

- Forns de sinterització;  

- Formació d'atmosferes reductores (indústria del vidre);  

- Forns per a reducció de certs metalls (eliminació d'oxigen);  

- Fabricació de semiconductors.  

D.1.3. Precaucions 

L'hidrogen és un gas extremadament inflamable. Reacciona violentament amb el 

fluor i el clor, especialment amb el primer, amb el qual la reacció és tan ràpida i 

imprevisible que no es pot controlar. També és perillosa la seva despresurització ràpida, 

ja que a diferència de la resta de gasos, a l'expandir-se per sobre de -40ºC s'escalfa, i 

pot inflamar-se. L'aigua pesada (aigua rica en hidrogen) és tòxica per a la majoria de les 

espècies, encara que la dosi mortal és molt gran [1]. 

D.1.3.1. Foc 

 Les fuites d'alta pressió freqüentment s'inflamen produint una flama molt calenta i 

gairebé invisible, barreges de l’aire amb hidrogen en una proporció del 4.1% al 74.2%, 

depenent de la pressió inicial, temperatura i humitat. La manera més eficaç de combatre 

un incendi per hidrogen és desconnectar la font d'hidrogen;. L'equip que estigui al seu al 

voltant ha de ser refredat amb aigua i escuma durant l'incendi.  

D.1.3.2. Salut 

 No és tòxic, però està inclòs entre els gasos asfixiants ja que substitueix a l'oxigen en 
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un ambient tancat.  

D.1.4. L’hidrogen com a combustible 

 Actualment moltes investigacions realitzades arreu del món exploren la possibilitat 

d'utilitzar l’hidrogen com a combustible per a la generació d'energia. És abundant i el seu ús, 

no tindria un impacte negatiu en l'ambient. Aquesta abundància, que contrasta amb la 

limitada existència dels combustibles fòssils utilitzats en l'actualitat, i les seves qualitats 

ambientals, generen un gran entusiasme per l'hidrogen. 

Per nombroses raons, el punt d'introducció per a l'energia basada en l'hidrogen és el 

sector transport. Els consumidors paguen considerablement molt més per l'energia utilitzada 

en el transport que per l'electricitat o el gas emprat amb finalitats domèstiques (aquesta 

relació podria ser, fins a de 8 a 1 per a una família de classe mitja) [3]. Més encara, el sector 

transport té també un gran potencial de guanys per eficiència de combustible. En efecte, 

l'eficiència dels automòbils moderns es troba al voltant del 13% durant el cicle de manipulació 

urbà, mentre que els vehicles a hidrogen, ja siguin híbrid-elèctrics o de cel·les de 

combustible, podrien arribar a eficiències de l'ordre d'entre 35 i 45%. Els vehicles impulsats 

per hidrogen també poden complir amb la demanda creixent de baixes o zero emissions [3]. 

Les noves investigacions busquen fórmules per a permetre un ús molt més estès de 

l'hidrogen. Pot obtenir-se d'una diversa gamma de fonts domèstiques i per tant, podria reduir 

els costos econòmics, polítics i ambientals dels sistemes d'energia.  

 No produeix contaminació ni consumeix recursos naturals. L'hidrogen s’agafa de 

l'aigua i després s’oxida i es retorna a l'aigua. No hi ha productes secundaris ni tòxics de cap 

tipus que puguin produir-se en aquest procés. 

 La preocupació, tant en matèria energètica com medi ambiental, està centrada 

principalment en trobar opcions viables al vigent sistema de transport. En efecte, el transport, 

i més concretament l'urbà, és el sector que més energia consumeix, en la seva pràctica 

totalitat derivats petrolífers, i, tot i que s’han assolit avanços en aquest terreny, és el principal 

causant de la contaminació atmosfèrica en les grans ciutats. 

 Per aquest motiu, és important trobar algun accionament que pugui substituir 

eficaçment als existents motors de combustió interna. El motor elèctric alimentat per piles de 
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combustible és, probablement, l'alternativa que en aquests moments sembla més pròxima a 

ser implantada comercialment. 

 L'elecció del combustible (o combustibles) que consumiran els vehicles del futur 

ocupa un lloc preferent entre els problemes a solucionar. L'hidrogen, la combustió del qual no 

té conseqüències sobre l'atmosfera, seria sens dubte el carburant idoni i sobre el qual hi ha 

dipositades més esperances, entre altres raons perquè la majoria de les piles de 

combustible de baixa temperatura únicament poden oxidar aquest element.  

 Però no només és important l'adequació tecnològica, els aspectes de la logística de 

distribució poden arribar a ser decisius en la selecció. Així, el subministrament directe 

d'hidrogen, liquat o gas comprimit, la solució de carregar el vehicle amb un combustible líquid 

o gas natural comprimit, i reformar-lo in situ produint hidrogen, té nombrosos partidaris. 

 Després del transport, generar energia elèctrica ocupa el lloc preferent en la 

preocupació energètica i mediambiental [4]. 

 

D.1.4.1. Comparació i equivalències amb altres combustibles 

• Valor energètic 

1 Kg. d’H2 ?  2,78 Kg. de gasolina ?  2,80 Kg. de gas-oil ?  2,40 Kg. de metà ?  entre 2,54 i 

3,14 Kg. de gas natural (en funció de la composició del GN) ?  2,59 Kg. de propà ?  2,62 Kg. 

de butà ?  6,09 Kg. de metanol  

1 litre de H2 líquid ?  0,268 litres de gasolina ?  0,236 litres de gasoil ?  0,431 litres de 

metanol 

1 litre de H2 (a 350 bar) ?  0,0965 litres de gasolina ?  0,0850 litres de gasoil ?  0,240 litres 

de metà (a 350 bar) ?  entre 0,3 y 0,35 litres de gas natural (a 350 bar) ?  0,117 litres de 

propà (a 350 bar) ?  0,127 litres de butà (a 350 bar) ?  0,191 litres de metanol  
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• Energia 

Massa H2 

(Kg.) 
?  

H2 gas 

(Nm3) 
?  

H2 líquid 

(litres) 
?  

Energia  

(MJ) 
?  

Energia 

(Kwh.) 

1 = 11,12 = 14,12 = 120 = 33,33 

0,0899 = 1 = 1,270 = 10,8 = 3,00 

0,0708 = 0,788 = 1 = 8,495 = 2,359 

0,00833 = 0,0926 = 0,1177 = 1 = 0,278 

0,0300 = 0,333 = 0,424 = 3,6 = 1 

 

  Taula D.1- Comparació de l’energia de l’hidrogen en diferents estats. [4] 

• Potència elèctrica 

H2 (Kg/h) ?  
H2 gas 

(Nm3/h) 
?  

H2 líquid 

(l/h)  
?  

Potencia 

(kW) 

1 = 11,12 = 14,12 = 33,33 

0,0899 = 1 = 1,270 = 3,00 

0,0708 = 0,788 = 1 = 2,359 

0,00833 = 0,0926 = 0,1177 = 0,278 

0,0300 = 0,333 = 0,424 = 1 

 

 Taula D.2- Comparació de la potència elèctrica en funció de l’estat. [4] 



Pág. 8  Annex D. L’Hidrogen 

  

D.2. Característiques 

D.2.5. Avantatges 

 Les propietats favorables de l'hidrogen per a ser utilitzat com a combustible són ben 

conegudes:  

- Reserves pràcticament il·limitades.  

- Facilitat de combustió completa.  

- Nivell baix de contaminants atmosfèrics. En aquests moments, amb especial atenció a 

l'absència de CO2 entre els productes de combustió.  

D.2.6. Desavantatges 

Simultàniament, alguns aspectes desfavorables han impedit la difusió de l'ús: 

- No es troba lliure a la naturalesa. 

- Els esquemes tradicionals d'obtenció tenen un balanç energètic negatiu al llarg del cicle de 

vida. L'obtenció de l'hidrogen líquid requereix d'un procés altament consumidor d'energia. 

Això implica un alt cost de producció. 

- El transport d'hidrogen gasós per conductes és menys eficient que per a altres gasos, els 

contenidors per al seu emmagatzematge són grans i l'emmagatzematge de quantitats 

adequades d'hidrogen a bord d'un vehicle encara representa un problema significatiu. 

- Escassa densitat energètica per unitat de volum com a gas o com a líquid, aproximadament 

una tercera part de la del gas natural o gasolina, fet que dificulta i encareix la seva 

manipulació. 

 Fins ara, i probablement durant aquesta dècada, els inconvenients han estat 

clarament superiors als seus avantatges, per a què la seva utilització en forma de 

combustible és pràcticament nul·la. No obstant, en tots els exercicis de prospectiva 
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energètica sempre ha estat present com a potencial alternativa als combustibles fòssils, 

confiant que la investigació aconseguiria superar les barreres que impedeixen l'ús 

generalitzat. L'existència d'una gran experiència en la producció, manipulació i aplicacions de 

l'hidrogen es deu a les seves propietats com reactiu: la fabricació de NH3, fonament dels 

fertilitzants nitrogenats i la posterior síntesi de HNO3 i els seus nombrosos derivats, al costat 

de la creixent utilització en el refinament del petroli, són les destinacions més importants. 
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D.3. Mètodes d’obtenció 

 En el cicle de l'hidrogen, l’hidrogen jugarà el paper d'intermediari entre les energies 

renovables (solar, eòlica, biomassa, etc.) i la central tèrmica; la possibilitat d'emmagatzemar 

hidrogen de manera relativament fàcil vindria a suplir una de les principals limitacions de 

l'energia solar i eòlica (o de l'energia elèctrica). La utilització massiva d'hidrogen ha d'anar 

necessàriament associada a una dràstica reducció en els costos de producció. Per altra 

banda, per a garantir un desenvolupament sostenible, en la seva obtenció, no poden 

consumir combustibles fòssils. L'eficiència energètica del cicle de vida passaria a un segon 

terme, sempre que es respectessin les dues condicions anteriors. 

 L'hidrogen no existeix a la naturalesa en el seu estat pur, ha de ser produït de fonts 

com l'aigua i el gas natural. La síntesi de l'hidrogen requereix energia. Aquest procés 

s'associa sempre a pèrdues d'energia. La producció de l'hidrogen per electròlisis o reformant 

del producte químic és un procés de la transformació de l'energia. L'energia elèctrica o 

l'energia química d'hidrocarburs es transfereix a l'energia química de l'hidrogen. 

 

Fig. D.1  - Diagrama del procés d’obtenció d’hidrogen per reformat d’hidrocarburs lleugers 

amb vapor [6].  
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 La fabricació de l'hidrogen a partir de l'aigua per electròlisi és la manera que necessita 

més energia. Però és un procés net si l’electricitat prové d’una font neta. Es necessita menys 

energia per convertir un portador d'energia com el metà (CH4) o el metanol (CH3OH) en 

hidrogen per reformat de vapor, però l'energia invertida excedeix sempre l'energia continguda 

en l'hidrogen. Les pèrdues tèrmiques limiten l'eficàcia de la producció de l'hidrogen reformant 

al voltant del 90%. Per tant, es desprèn més CO2 per aquest procés l'ús directe dels 

precursors de l'hidrocarbur. Assumim eficàcies del 75% per a l'electròlisi i el 85% per a 

reformar.  

 Prop de 1.2 a 1.4 unitats de l'energia de l'electricitat, del gas natural, de la gasolina 

etc. han de ser invertides per a obtenir una unitat de l'energia d'hidrogen. Però la majoria 

d'aquestes energies podien ser utilitzades directament pel consumidor en l'eficàcia 

comparable o encara més alta del font de servei i baixar l'emissió total del CO2. L'augment 

d'electricitat o dels combustibles d'hidrocarbur nets a l'hidrogen no proporciona una solució 

universal al futur de l'energia, encara que alguns sectors del mercat de l'energia poden 

dependre de solucions de l'hidrogen. El sector del transport pot ser una d'elles. Però és 

considerablement més costós produir l'hidrogen amb electricitat de l'aigua que tèrmica dels 

combustibles fòssils. 

D.3.7. Procediments actuals 

 La generació prèvia del “gas de síntesi”, seguida de l'eliminació del monòxid de 

carboni (CO) format, que proporciona més hidrogen a la “reacció de desplaçament”, és el 

fonament de tots els processos d'obtenció. El “gas de síntesi” pot obtenir-se per mitjà de dos 

procediments principals: 

D.3.7.1. Reformat amb vapor d’aigua  

La matèria primera, a elevada temperatura i pressió moderada, es barreja amb vapor 

d'aigua i es fa passar a través d'un llit de catalitzador:  

CnHm + n H2O                      n CO + ( m/2 + n ) H2                             Reacció 

Endotèrmica  

L'hidrocarbur ha d'estar en forma gasosa i sense impureses que poguessin desactivar 

els catalitzadors, per exemple el sofre, entre altres. Aquestes restriccions sobre qualitat i 
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estat físic limiten el nombre de corrents que poden ser utilitzades com alimentació: gas 

natural, GLP i naftes, i en poques ocasions querosè lleuger, totes elles relativament d’elevat 

cost són les opcions disponibles. A causa de l'elevada absorció de calor en la reacció 

endotèrmica, la preparació industrial es realitza en forns tubulars; el catalitzador, 

habitualment a força de Ni, està contingut en l'interior dels tubs escalfats exteriorment. Les 

condicions típiques d'operació són: temperatura 900°C i pressió en l'entorn de 20 bar. El 

procés ha patit moltes millores però, l'elevat consum de combustibles , aproximadament 

25% de la matèria primera, constitueix el component més important dels costos d'operació. 

D.3.7.2. Oxidació parcial 

La reacció principal consisteix en la combustió incompleta, en presència de vapor 

d'aigua, de qualsevol substància que contingui carboni orgànic. El vapor d'aigua també 

reacciona amb l'alimentació, reacció de reformat, i actua de moderador de la combustió 

parcial, de manera que, controlant el seu dosat, s'estabilitza la temperatura en el reactor:  

CnHm + n/2 O2                  n CO + m/2 H2    Reacció Exotèrmica  

CnHm + n H2O                   n CO + (m/2+n) H2    Reacció 

Endotèrmica  

No s'ha utilitzat amb hidrocarburs de baixa contaminació, encara que en els últims 

temps alguns autors propugnen la seva implantació [7]; en canvi, per a la gasificació de 

compostos pesats és l'única variant operativa. En el mercat competeixen dos dissenys, 

diferenciats principalment per la forma que es realitza el refredament i neteja del “gas de 

síntesi” brut: 
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Fig.D.2  - Diagrama d’obtenció d’hidrogen per oxidació parcial de residus orgànics amb 

dos mètodes de refredament i neteja del gas de síntesis [6] 

D.3.8. Procediments futurs 

 Es distingeix entre aquells processos perfectament coneguts, però que no s'apliquen 

per la falta de competitivitat econòmica enfront dels tradicionals, i els quals es troben en 

qualsevol fase d'experimentació o desenvolupament.  

Es pot establir la següent classificació:  

D.3.8.1. Tecnologies conegudes. 

 Només el 5% de l'hidrogen que es produeix avui dia és obtingut per mètodes que no 

són reformat d'hidrocarburs o, en menor mesura, oxidació parcial. D'ells, és l'electròlisi de 

l'aigua l'únic amb certa implantació en zones geogràfiques amb recursos hidràulics 

(Noruega, Islàndia, etc.). Recentment s'ha inaugurat a Reykiavik (Islàndia) la primera estació 

per a repostar hidrogen amb destinació als automòbils equipats amb piles de combustible. 

L'hidrogen es produeix per electròlisi de l'aigua utilitzant l'energia elèctrica, que en aquest cas 

va ser prèviament generada a partir de geotèrmica i hidràulica de les quals Islàndia està bé 

proveïda [8] 
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D.3.8.1.1. Descomposició electrolítica de l'aigua.  

 Actualment, l'electròlisi de l'aigua és una tecnologia ben coneguda.  

 La figura següent (fig.3) mostra un esquema dels dos models de cel·la utilitzats. En 

ambdós casos, l’electrolit està format per una dissolució d’hidròxid de potassi (KOH) a una 

concentració pròxima al 40%, treballant a temperatura de l’ordre de 80°C . 

 

Fig.D.3  - Esquemes de l’obtenció de l’H2 per electròlisi alcalina. Dos models de cel·la 

utilitzats [6] 

 Les cel·les es construeixen en acer al carboni, refrigerades per aigua que dissipa la 

calor generada. Els electrodes estan situats en dos renglons separats per un diafragma 

fabricat en material ceràmic, el material de l'ànode és níquel, mentre que el càtode és 

normalment d'acer inoxidable. En les cel·les bipolars es connecten dues d'elles en sèrie a 

través d'un separador de níquel, que fa en una cel·la d'ànode i en la contigua de càtode, 

aconseguint una important reducció en el volum de l'aparell. 

 Si l'electricitat consumida és d'origen renovable, no es produeixen emissions a 

l'atmosfera, però, la majoria de les vegades el procediment electrolític no resulta competitiu 

econòmicament enfront del reformat. 
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D.3.8.1.2. Gasificació de la biomassa.  

 La producció total de biomassa a la biosfera és de l'ordre de 140·109 t/any, el que 

equival a 2,425·1018 KJ/a [1]. Tenint en compte que el consum mundial d'energia es troba en 

l'entorn de 40 x1016 KJ/a, pot deduir-se la importància potencial d'aquest recurs. Naturalment, 

només una petita fracció de la biomassa podria ser utilitzada en els processos industrials, 

però segueix constituint un recurs a tenir en compte.  

 Anteriorment, al comentar l'oxidació parcial dels hidrocarburs s'assegurava que 

qualsevol compost que contingui carboni orgànic en la molècula, en condicions apropiades, 

pot reaccionar amb vapor d'aigua per a produir un gas de composició semblant a la del "gas 

de síntesi" tradicional. Encara que en extensió limitada, funcionen instal·lacions industrials 

que a partir de les més variades fonts obtenen el gas, que en aquests moments s'aplica 

principalment a la generació d'energia elèctrica.  

 La gasificació de biomassa va començar a realitzar-se en reactors de llit fix, però la 

tendència és cap a la substitució per llits fluids. Dintre d'aquesta última tecnologia, s'aprecia 

un progrés cap als sistemes de llits circulants enfront dels primers models de bombolleig 

estacionaris. [6]   

 El problema més important en tot el procés d'aprofitament de la biomassa és la neteja 

i purificació dels gasos emergents.  

D.3.8.2. Tecnologies emergents  

 A continuació es parlarà d’aquells procediments que aparenten estar situats en 

posició pròxima al llançament tecnològic, amb independència que de moment no resultin 

econòmicament justificats enfront de l'alternativa tradicional. 

D.3.8.2.1. Pila de combustible inversa 

 La reacció d'electròlisi és reversible, és possible doncs utilitzar piles de combustible 

amb el propòsit de descompondre l'aigua amb només aplicar als elèctrodes un potencial de 

sentit invers i voltatge superior al de la reacció de formació de l'aigua. Amb aquest principi, 

totes les piles de combustible podrien funcionar com electrolitzadors, encara que 

consideracions pràctiques han limitat l'interès a les de membrana de polímer, per a treballar 

a temperatures relativament baixes (limitada per la resistència de la membrana a 
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aproximadament 100°C), o les d'òxid sòlid, amb temperatura pròxima a 1.000°C, de les quals 

es confia a obtenir major eficiència. Els avantatges de les piles de combustible sobre 

l'electròlisi convencional es centren fonamentalment en utilitzar majors densitats de corrent 

(referida a la superfície dels elèctrodes) que, al costat del reduït espessor de la membrana 

(0,25 mm), permet una substancial disminució en el volum de l'equip, amb la conseqüent 

rebaixa en els costos d'inversió. 

 

Fig.D.4  - Esquema de producció d’hidrogen amb pila de combustible de membrana de 

polímer [6].  

D.3.8.2.2. Producció biològica.  

 Es coneixen tres mecanismes pels quals es pot obtenir hidrogen per mitjà de 

biotecnologia, agrupades en dues categories , d'acord amb la participació de la radiació 

lluminosa en el procés. 

Amb participació de llum. 

- Fotólisis directa de l'aigua.  

 Alguns microorganismes són capaços de fixar directament electrons als protons de 

l'aigua produint hidrogen. L'energia del procés és obtinguda a partir de la radiació lluminosa. 

- Fotodescomposició microbiana de la matèria orgànica. 
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 En resum, es tracta d'aconseguir un grau més avançat de descomposició que 

l'arribat amb la major part de les fermentacions habituals. Certs microorganismes, en 

presència de radiació solar, converteixen els hidrats de carboni en  CO2 i H2. No precisen 

lluminositat. 

- Fermentació.  

 Els productes finals de la fermentació anaeròbica contenen fonamentalment metà en 

equilibri amb hidrogen. S'està estudiant la manera de desplaçar aquest equilibri cap a la 

formació d'hidrogen. 

D.3.8.2.3. Cicles termoquímics. 

 Són cicles termodinàmics d'hidròlisis, en dos passos, per a produir hidrogen 

mitjançant energia solar. El primer pas, endotèrmic, consisteix en la dissociació tèrmica de 

l’òxid de cinc (ZnO(s)) en Zn(g) i O2 (g) a 2300 K, utilitzant energia solar concentrada com a font 

de calor. El segon pas, sense l'ajuda del sol i exotèrmic, és la hidròlisi per Zn(l) a 700 K per a 

produir H2 i ZnO(s). Aquest últim es separa de forma natural i es recicla cap al pas primer. 

L'hidrogen i l'oxigen es produeixen en passos diferents, amb el que no és necessari separar-

los.

 

Fig. D.5  - Esquema de les tecnologies de producció de l’hidrogen [8]. 
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Fig.D.6  - Pràcticament el 95% de l’hidrogen que es produeix actualment es fa a partir 
combustibles fòssils [8] 
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D.4. Emmagatzematge 

 La millor característica que ofereix l'hidrogen és el seu poder calorífic per unitat de 

pes que és molt superior al d'altres combustibles convencionals com el metà, propà i la 

gasolina. És per aquesta raó per la qual s'usa l'hidrogen com combustible per excel·lència 

per a la propulsió de vehicles espacials. No obstant això, degut a la seva baixa densitat, el 

seu poder calorífic per unitat de volum és molt baix. Això valor implica dificultats físiques i 

econòmiques en el seu emmagatzematge, d'una banda es fa necessari augmentar la seva 

densitat energètica per unitat de volum per a poder oferir les mateixes autonomies que 

ofereix, per exemple, un dipòsit de combustible líquid en aplicacions de transport, i per un 

altre, també és necessari augmentar aquest valor per a arribar a uns costos acceptables de 

transport i distribució final de l'hidrogen. Per a incrementar la seva densitat energètica per 

unitat de volum l’hidrogen sol emmagatzemar-se en forma de gas a pressió, líquid, en hidrurs 

metàl·lics o en nanotubs de carboni. 

 

 

 Taula D.1  - Comparació de les propietats de l’hidrogen amb altres combustibles [8]. 
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Fig. D.7  - Continguts energètics per unitat de pes i de volum [8]. 

 

 

 

Fig. D.8  - Zona d’emmagatzematge de l’hidrogen [8]. 
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D.5. Cost energètic 

 L'hidrogen és un portador d'energia sintètic. L'energia d'alt grau s’ha d’ invertir per a 

produir, per a comprimir, per a liquar, per a transportar, per a transferir o per a 

emmagatzemar l'hidrogen. En la majoria dels casos aquesta energia es pot també distribuir 

directament a l'usuari. També, en comptes de l'hidrogen gasós, altres hidrocarburs líquids 

com el metanol podrien servir com el portador d'energia general del futur. El carbó de la 

biomassa o el CO2 capturat dels fums podia convertir-se en la molècula química essencial 

del portador per a l'hidrogen generat amb l'energia derivada de fonts renovables o nuclears. 

 Cal accentuar que no solament el cost de l’hidrogen és important; també ho és el cost 

energètic de sintetitzar-lo i de portar-lo a l'usuari. L'economia de l'hidrogen serà significativa 

només si l'energia consumida per a produir, per a empaquetar, per a emmagatzemar i per a 

distribuir l'hidrogen és tan baixa com sigui possible comparat amb el contingut en energia del 

gas de combustible lliurat [9]. 

 A causa de les característiques físiques del gas lleuger, l'economia de l'hidrogen es 

diferencia perceptiblement de l'economia del gas natural. L'energia invertida per a extreure i 

per a netejar el gas natural és petita comparada amb el seu contingut en energia. Però no per 

l’hidrogen. La transició a una nova economia de l'energia afectarà la font d'energia i el 

sistema sencer de la distribució [9]. 
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