
MODELITZACIÓ I CONTROL D'UN REACTOR DE PRODUCCIÓ D'HIDROGEN PER A L' ALIMENTACIÓ 
DE PILES DE   COMBUSTIBLE 
 
 
Aproximadament el 80% de la demanda energètica actual en el món s’abasteix amb combustibles fòssils, 
la qual cosa porta a un esgotament previsible d’aquests recursos. La utilització massiva de combustibles 
fòssils és la principal causa del canvi climàtic global actual degut a l’emissió d’agents contaminants que 
resulten de la seva combustió [1]. Contràriament, l’hidrogen gasós, quan es crema amb aire, només 
produeix vapor d’aigua, sense cap altre tipus d’emissió [2]. 
 
L’hidrogen és molt abundant a la Terra, tot i que es troba combinat amb altres elements formant 
principalment aigua i biomassa. A més, l’hidrogen té una densitat d’energia per unitat de massa (120,7 
kJ/g) major que la de qualsevol altre combustible. Tot i que l’H2 no és una font d’energia primària, podria 
servir com un mitjà a través del qual les fonts d’energia primària (energies nuclears i/o renovables) 
poguessin emmagatzemar-se i utilitzar-se [1]. Aquestes característiques fan que l’H2 es consideri un 
vector energètic del futur per excel·lència, amb un rol molt important en la reducció d’emissions 
mediambientalment nocives. 
 
Tal com explica Romm [3], hi ha dos pilars importants sobre els quals es basa l’economia de l’H2: fonts 
lliures de contaminació per a la generació d’H2, i piles de combustible que converteixin l‘H2 en energia útil 
de manera eficient. Quan s’utilitza una pila de combustible per a produir electricitat a partir d’hidrogen, 
l’eficiència energètica resulta superior a la que s’obté de la seva combustió. L’estudi de l’art del projecte 
que es presenta examina en primera instància el primer pilar: la producció d’H2 i els diferents mètodes, 
centrant-se en la producció d’H2 a partir de l’etanol (C2H5OH), que és una font renovable d’energia que 
aportaria emissions de diòxid de carboni (CO2) nul·les. En segon lloc examina el segon pilar, les piles de 
combustible, donat que el treball considera la integració d’un reactor com a dispositiu per a produir H2 
amb una pila de combustible per a produir electricitat. 
 
Actualment, quasi el 90% de l’H2 es produeix per reformació amb vapor a temperatures altes del gas 
natural o de fraccions del petroli [1]. No obstant, la producció de l’hidrogen a partir de gas natural 
s’associa sempre a l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i a agents contaminants locals. Contràriament, 
la producció d’H2 a partir de la reformació amb vapor d’etanol seria no només ambientalment convenient, 
sinó que també obriria una nova oportunitat per a la utilització de recursos renovables disponibles [4].  
 
La producció d’hidrogen a partir d’etanol és un procés innovador en constant estudi i evolució, al qual es 
dediquen importants esforços científics. Una de les àrees més crítiques és l’estudi de nous catalitzadors 
que permetin condicions d’operació més favorables. Tot i que ja s’han proposat reactors per a l’obtenció 
d’hidrogen a partir de la reformació d’etanol a baixes temperatures, és necessari avançar en el modelat 
dinàmic, disseny i control dels processos més innovadors per a la seva possible implementació. 
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