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Resum 
En el treball realitzat a la universitat d'Udine (Itàlia) entre el 15 de setembre i el 15 de 
desembre de 2006 s'han caracteritzat mitjançant la reducció a temperatura programada i 
tests catalítics catalitzadors en pols basats en cobalt i supostats en òxid de zinc i 
monòlits ceràmics funcionaliltzats també amb cobalt i òxid de zinc. 
L'addició de promotors (Mn, Cr, Fe) als catalitzadors en pols, preparats per impregnació 
i precipitació, no afecta significativament ni la temperatura a la qual té lloc la reducció 
ni al percentatge global de reducció. 
En els cicles de reducció-oxidació sí que s'observen diferències entre el primer perfil de 
reducció i els següents, especialment en el cas de la mostra que té ferro com a promotor, 
on les diferències s'accentuen en cicles successius (fins al quart). 
S'ha avaluat l'activitat d'aquests catalitzadors en la reacció de desplaçament de gas 
d'aigua, obtenint uns resultats satisfactoris. Els nivells de conversió són superiors al 
90% en el rang de temperatures de 300-350ºC per als  catalitzadors sense promocionar i 
els que tenen Mn com a promotor. Quan s'utilitza el Mn com a promotor i amb 
catalitzadors preparats per impregnació, les relacions CH4/CO2 obtingudes són menors, 
fet que indica una major selectivitat en el procés. 
Finalment s'han realitzat reduccions a temperatura programada i tests catalítics en la 
reacció de desplaçament de gas d'aigua amb monòlits funcionalitzats amb cobalt i òxid 
de zinc (en cap d'ells s'ha introduït promotors). El nivell de conversió assolit és menor 
que en el cas de catalitzadors en pols, fet que s'associa a la geometria d'aquests sistemes 
catalítics, però la relació CH4/CO2 és més favorable que en els catalitzadors en pols, el 
que els converteix en sistemes molt selectius. 

Summary 
The work carried out at the University of Udine (Italy) between september 15th and 
december 15th of 2006 has been useful to characterze powder catalysts based on ZnO-
supported cobalt catalysts and coated ceramic monoliths with cobalt and zinc oxide. 
Temperature programmed reduction and catalytic tests under water gas shift reaction 
coditions have been conducted. 
Addition of promoters (Mn, Cr, Fe)  to the powder catalysts prepared using 
impregnation or precipitation method doesn't have a significant effect on the 
temperature of reduction, nor to the global percentage of reduction. 
When reduction-oxidation cycles are done, there are differences between the first and 
the second reduction profile. Specially when there is iron as a promoter, in this case 
reduction profiles change till the fourth cycle. 
Catalytic behavior under water gas shift reaction conditions are evaluated. Conversions 
higher than 90% are reached in the temperature range of 300-350ºC for unpromoted and 
Mn-promoted catalysts. For Mn-promoted catalysts prepared by impregnation, 
CH4/CO2 ratios are lower, that points out a better selectivity for the process. 
Finally, temperature programmed reduction and catalytic tests under water gas shift 
reaction conditions are conducted with Co-ZnO coated ceramic monolith samples. 
Conversion levels are lower than those obtained using powder catalysts, that is 
associated  to the geometry of the monolith samples tested. Anyway CH4/CO2 ratios are 
lower than those obtained with powder catalysts, what makes from that catalytic 
systems a very selective ones. 



1.-Introducció 
 
Actualment els estudis relatius a la producció d’hidrogen són molt importants, ja que 
aquest gas pot actuar com a transportador d’energia. Al marge de poder emprar 
tecnologies teòricament més eficients – les piles de combustible no presenten les 
limitacions d’eficiència que tenen els motors de combustió interna[1] – és clar que 
l’hidrogen pot contribuir a una millora en el model energètic actual pel que fa al grau 
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, sempre que les fonts d’energia primària siguin 
renovables. 
La reacció de reformació d’etanol (1), permet produir hidrogen a partir de fonts 
renovables sempre que aquest etanol sigui sintetitzat a partir de biomassa[2]. 
 

CH3CH2OH   6 H2 + 2 CO2   (1) 
 
Aquesta és una reacció que té lloc en diverses etapes, i tot i que el mecanisme global 
presenta encara algunes incògnites en funció del catalitzador utilitzat, és clar que la 
reacció de desplaçament de gas d’aigua (2) (d’ara endavant WGSR) té un paper molt 
important[3,4,5]. 
 

CO + H2O   H2 + CO2  (2) 
 
En catalitzadors de cobalt, que presenten un comportament catalític òptim per aquesta 
reacció, s’ha vist que és necessari un sistema cobalt metàl·lic, cobalt parcialment oxidat 
per tal que la reacció avanci, Co0/Coδ+[6,7,8,9]. 
S’ha estudiat el comportament catalític de catalitzadors de cobalt suportat en òxid de 
zinc promocionats amb diversos metalls de transició (Cr, Mn, Fe), per a la reacció de 
desplaçament de gas d’aigua en presència d’H2. També s’ha avaluat, mitjançant la 
reducció a temperatura programada (d’ara endavant TPR) i cicles de reducció a 
temperatura programada i oxidació (d’ara endavant TPR-ox), les variacions que poden 
patir els catalitzadors, i entendre’n així el seu comportament. 
 
Aquests estudis també s’han dut a terme en monòlits funcionalitzats amb materials que 
contenen cobalt i òxid de zinc preparats amb tres mètodes diferents, washcoating, 
precipitació in situ, i deposició a partir d’un gel. L’ús d’aquests monòlits funcionalitzats 
està justificat perquè els catalitzadors en pols no són els sistemes indicats per a la 
producció a gran escala.  
 
1.1.-Nomenclatura 
 
Catalitzadors en pols. 10CoxM/ZnO (y).  
 
Catalitzadors amb un 10% de cobalt en massa, suportats en ZnO. 
M, fa referència a un segon metall que actua com a promotor, x fa referència al 
percentatge en pes de promotor introduït. Finalment, y, fa referència al mètode de 
preparació utilitzat, que serà I quan són catalitzadors preparats per impregnació, i P 
quan aquests s’han preparat per precipitació. 
 
 
 
 



Monòlits. X400Co(M)Zn 
 
X fa referència al mètode de preparació, sent W, Washcoating, U precipitació in situ, i 
G, deposició mitjançant un gel. M es refereix a la possible presència d’un segon metall. 
  
2.-Reacció de desplaçament de gas d’aigua (Water Gas Shift Reaction) 
 
Els tests catalítics s’han dut a terme a una velocitat espacial (a partir d’ara GHSV) de 
15000 h-1, i amb una relació CO:H2:H2O=1:2:6. L’alimentació de gasos s’ha realitzat 
emprant controladors de cabal màssics, i el control del cabal de l’aigua es realitza amb 
una bomba de xeringa, posteriorment es vaporitza, i s’incorpora als reactius. 
L’anàlisi dels resultats s’ha dut a terme amb un microcromatògraf Varian de tres canals. 
 
2.1.-Catalitzadors en pols 
 
Per tal de mantenir constant la velocitat espacial, i degut a la diferència en la densitat 
dels catalitzadors impregnats i precipitats, la quantitat de catalitzador utilitzat en els 
tests ha estat de 130 mg. per als catalitzadors preparats per impregnació i de 80 mg. per 
als preparats per precipitació. 
 
En la figura 1, es presenten els valors de conversió a diferents temperatures per als 
catalitzadors preparats per impregnació. El valor màxim correspon al catalitzador 
10Co/ZnO (I) amb un 97% de conversió de CO a 300ºC. A nivell d’activitat no 
s’observen efectes promotors, ni per part del manganès ni per part del crom.  

 
Figura 1.- Conversió de CO en funció de la temperatura. CO:H2:H2O=1:2:6, GHSV=15000h-1. 
 
En la figura 2, es presenten els mateixos resultats per als catalitzadors preparats per 
precipitació i s’inclou el catalitzador 10Co/ZnO (I), que és el que presenta els millors 
resultats a nivell d’activitat. S’obtenen valors de conversió sensiblement inferiors ls 
obtinguts amb els catalitzadors preparats per impregnació. Com a exemple, el 



catalitzador 10Co0,5Mn/ZnO presenta a 300ºC unes conversió del 84% i del 46% quan 
estan preparats per impregnació o precipitació respectivament. 
 

 
Figura 2.- Conversió de CO en funció de la temperatura. CO:H2:H2O=1:2:6, GHSV=15000h-1. 
 
En la taula 1, es presenta la relació CH4/CO2 obtinguda en els tests catalítics, aquesta 
relació dóna un idea de la selectivitat del procés, ja que tot i que la WGSR és sempre la 
reacció principal, en les condicions de reacció estudiades, pot donar-se la metanització 
(3) com a reacció paral·lela. 
 

CO + 3 H2  CH4 + H2O    (3) 
 

 200 250 300 350 400 

10Co/ZnO (I) 0,000 0,061 0,027 0,036 0,033 

10Co0,5Mn/ZnO (I) 0,000 0,000 0,023 0,018 0,017 

10Co1Mn/ZnO (I) 0,000 0,000 0,017 0,011 0,010 

10Co2Mn/ZnO (I) 0,000 0,000 0,015 0,010 0,008 

10Co3,5Mn/ZnO (I) 0,000 0,046 0,022 0,009 0,000 

10Co0,5Mn/ZnO (P) 0,000 0,069 0,039 0,032 0,035 

10Co1Mn/ZnO (P) 0,000 0,053 0,026 0,018 0,019 

10Co2Mn/ZnO (P) 0,000 0,080 0,037 0,021 0,018 

10Co3,5Mn/ZnO (P) 0,000 0,158 0,060 0,023 0,018 

10Co1Cr/ZnO(I) 0,000 0,000 0,044 0,034 0,038 

10Co1Cr/ZnO (P) 0,000 0,063 0,042 0,033 0,037 
Taula 1.- Relació CH4/CO2 en funció de la temperatura. CO:H2:H2O=1:2:6, GHSV=15000h-1. 
 



Observant les relacions CH4/CO2 obtingudes a elevada temperatura, 350ºC i 400ºC, on 
els nivells de conversió són similars i per tant els resultats comparables, es veu que els 
catalitzadors que contenen manganès presenten valors molt inferiors, el que indica que 
són sistemes molt més selectius per la WGSR en aquestes condicions. Sent els 
catalitzadors preparats per impregnació els que presenten els resultats valors més 
baixos. 
 
2.2-Monòlits funcionalitzats 
 
A la taula 2 es presenten els resultats del test catalític en condicions de WGSR per als 
monòlits funcionalitzats, tant pel que fa a la conversió, com a la relació CH4/CO2 a les 
diferents temperatures. 
 

Monòlit Temperatura Conversió Relació CH4/CO2 
W400CoZn 300 

350 
400 

1,8 
59,7 
84,3 

0,000 
0,005 
0,003 

W400Co(Mn)Zn 300 
350 
400 

28,1 
64,1 
90,5 

0,022 
0,010 
0,006 

W400Co(Fe)Zn 300 
350 
400 

26,6 
75,2 
89,6 

0,000 
0,000 
0,000 

U400Zn 300 
350 
400 

0,2 
0,8 
1,8 

0,000 
0,000 
0,000 

U400CoZn 300 
350 
400 

11,5 
60,1 
89,2 

0,000 
0,010 
0,006 

U400Co 300 
350 
400 

3,7 
28,7 
55,3 

0,000 
0,000 
0,000 

G400Zn 300 
350 
400 

0,3 
0,9 
2,1 

0,000 
0,000 
0,000 

G400CoZn 300 
350 
400 

2,1 
26,8 
59,2 

0,000 
0,000 
0,000 

G400Co 300 
350 
400 

11,2 
48,3 
87,8 

0,040 
0,020 
0,009 

Taula 2.- Conversió i relació CH4/CO2 en funció de la temperatura. CO:H2:H2O=1:2:6, 
GHSV=15000h-1. 
 
El monòlit que presenta millor comportament catalític és el W400Co(Fe)Zn. Pel que fa 
a la conversió, és el que presenta els valors més elevats a 350ºC i 400ºC 75,2% i 89,6% 
respectivament, i a més en aquest sistema no es troba CH4 en els productes.  
Els monòlits presenten, a nivells de conversió similars als catalitzadors en pols, valors 
en la relació CH4/CO2 molt inferiors, el que indica que són sistemes altament selectius, 
i per tant, molt interessants.  



Els monòlits preparats amb el mètode de washcoating són els que presenten millors 
resultats. També amb el U400Co i el G400Co s’obtenen valors elevats en la conversió, 
però en aquest cas trobem presència de CH4 en els productes de la reacció. Sempre a 
nivells inferiors a aquells que presentaven els catalitzadors en pols si es comparen els 
resultats a nivells de conversió similars. 
 
3.-Reducció a Temperatura Programada 
 
La caracterització mitjançant la reducció a temperatura programada es du a terme 
mitjançant un aparell Micromeritics AutoChem II 2920 V3.03. La metodologia emprada 
és la següent: 
S’han emprat 80 mg. de mostra per dur a terme els experiments, aquesta mostra s’ha 
sotmès a un pretractament d’oxidació amb aire a 450ºC durant 1 hora, posteriorment 
s’ha refredat fins a 50ºC sota corrent d’un gas inert (Argó), i tot seguit es comença el 
tractament de reducció amb una mescla H2/Ar del 5% en volum. La mostra es manté 10 
minuts a 50ºC i posteriorment s’escalfa a una velocitat de 10ºC·min-1 fins a 750ºC. 
 
3.1.-Catalitzadors en pols 
 
En les figures 3 i 4 es mostren els perfils de reducció per als catalitzadors promocionats 
amb manganès preparats per impregnació i precipitació respectivament. Més endavant 
es mostren els perfils de les mostres 10Co1Fe/ZnO (P) i 10Co1Cr/ZnO (I) inclosos en 
els experiments TPR-ox. 

 
Figura 3.- Perfils dels TPR per a les mostres 10CoxMn/ZnO (I). Massa = 80 mg. H2/Ar=5% v/v. 
 
En els catalitzadors preparats per impregnació, pel que fa al cobalt, la reducció té lloc en 
dues etapes[10], corresponents a les espècies Co3O4  CoO, i CoO  Co0 amb els 
màxims de consum d’hidrogen situats al voltant de 280ºC i 430ºC respectivament. No 
s’observen variacions significatives de la posició d’aquests pics al incorporar Mn al 
catalitzador. 



Al augmentar la quantitat de manganès en el catalitzador apareix un tercer pic, centrat a 
335ºC corresponent a la reducció de Mn3O4 a MnO. La presència d’aquestes espècies ha 
estat comprovada per difracció de raigs X d’un catalitzador que només conté manganès, 
10Mn/ZnO (I), abans i després del TPR. 
Tenint en compte la presència d’aquestes espècies, tant pel que fa al cobalt com el 
manganès, s’han calculat els percentatges teòrics de reducció, obtenint en tots els casos 
valors superiors al 95%. 
 

 
Figura 4.- Perfils dels TPR per a les mostres 10CoxMn/ZnO (P). Massa = 80 mg. H2/Ar=5% v/v. 
 
En els catalitzadors preparats per precipitació es tenen en compte les mateixes espècies. 
Els percentatges de reducció teòrics van del 84% a gairebé el 100%, augmentant aquests 
al augmentar el percentatge de manganès als catalitzadors. 
En aquest cas s’observen diferències en la posició dels pics de màxim consum 
d’hidrogen en els TPR. Al augmentar el percentatge de manganès en el catalitzador, 
augmenten les temperatures en les que té lloc la reducció del cobalt, passant de 255ºC a 
305ºC per al primer pic de consum d’hidrogen (Co3O4  CoO) i de 415ºC a 480ºC en el 
segon (CoO  Co0).  
En comparació als catalitzadors impregnats, aquells que tenen menor percentatge de 
manganès, 0,5% i 1%, presenten els pic de consum d’hidrogen a temperatures inferiors, 
mentre que al augmentar el percentatge de promotor, aquestes temperatures són més 
elevades que per als catalitzadors impregnats. 
L’àrea dels pics de consum d’hidrogen augmenta al augmentar el percentatge de 
manganès, el que indueix a pensar en la presència d’un òxid mixte de cobalt i 
manganès.  
 
 
 
 
 



3.1.1.-Cicles TPR-ox 
 
Aquests experiments s’han dut a terme amb la següent metodologia: 
S’han emprat 40 mg. de mostra per dur a terme els experiments, aquesta mostra s’ha 
sotmès a un pretractament d’oxidació amb aire a 450ºC durant 1 hora, posteriorment 
s’ha refredat fins a 50ºC sota corrent d’un gas inert (Argó), i tot seguit es comença el 
tractament de reducció amb una mescla H2/Ar del 5% en volum. La mostra es manté 10 
minuts a 50ºC i posteriorment s’escalfa a una velocitat de 10ºC·min-1 fins a 450ºC, on es 
manté la temperatura durant 30 min. 
Posteriorment la mostra es deixa sota corrent d’argó i es reoxida a la mateixa 
temperatura de 450ºC mitjançant la injecció de volums coneguts d’oxigen (30 
injeccions de 0,05 mL). Al ser el volum introduït conegut es pot calcular 
aproximadament el percentatge de reoxidació. 
Seguidament es disminueix la temperatura a 50ºC i es comença un altre cicle amb una 
segona reducció.  
El motiu de no augmentar la temperatura per sobre dels 450ºC és perquè en les mostres 
hi ha ZnO, que sublima a temperatures per sobre dels 500ºC, aquesta sublimació 
introdueix un canvi en la composició de la mostra, i per tant no seria possible comparar 
els diferents cicles. 
 
En les figures 5 i 6 es presenten els perfils TPR dels diferents cicles, i en el quadre 
superior es mostren els volums d’oxigen de la reoxidació. 

 
Figura 5.- Perfils TPR consecutius per al catalitzador 10Co/ZnO (I). Massa = 40 mg. H2/Ar=5% v/v. I 
polsos d’oxigen pur de 0,05 mL. 
 



 
Figura 6.- Perfils TPR consecutius per al catalitzador 10Co1Fe/ZnO (P). Massa = 40 mg. H2/Ar=5% v/v. I 
polsos d’oxigen pur de 0,05 mL. 
 
En els gràfics s’observa que la senyal d’oxigen de les injeccions és similar en els 
diferents cicles. Inicialment el consum d’oxigen és total (senyal nul·la), i al final és 
constant, i propera al volum teòric introduït en cada injecció. 
 
Per a tots els catalitzadors (veure annex) excepte per al 10Co1Fe/ZnO (P), s’observa 
una variació en el perfil TPR entre el primer cicle i els següents. En canvi per al 
catalitzador 10Co1Fe/ZnO (P), aquest perfil es manté constant a partir del quart cicle. 
Aquest fenomen s’associa a la formació d’un aliatge CoFe en aquest catalitzador, i es 
correspon als resultats obtinguts en els testos realitzats sota condicions de reformació 
catalítica d’etanol amb vapor, on s’observa que aquest catalitzador requereix un període 
d’activació, que és la formació d’aquest aliatge[9]. 
 
En tots els casos els percentatges de reoxidació teòrics calculats superen el 90%, el que 
garanteix que els perfils TPR dels diferents cicles poden ser comparats.  
 
3.2.-Monòlits funcionalitzats 
 
A la figura 7 es presenten els perfils TPR dels monòlits funcionalitzats, i també, a 
efectes comparatius s’inclou el perfil TPR del catalitzador en pols 10Co/ZnO (I). 
La metodologia emprada ha estat la mateixa que en el cas dels catalitzadors en pols, tot i 
que en aquest cas no és possible quantificar els percentatges de reducció ja que degut a 
la geometria del reactor utilitzat per realitzar els TPR només permet introduir una part 
del monòlit preparat. 
A nivell qualitatiu, s’observa que el primer pic de consum d’hidrogen es troba a 
temperatures més elevades que en els catalitzadors en pols. La temperatura es manté per 
al segon pic de consum d’hidrogen excepte en el monòlit preparat per precipitació in 
situ. En aquest cas el pic està situat a una temperatura més elevada. 
En el cas del monòlit U400Co, el segon pic de consum d’hidrogen, CoO  Co0, es 
troba al voltant dels 300ºC, molt per sota del que s’ha observat fins ara. Això és degut a 



que en aquest cas només hi ha cobalt, i per tant no hi ha cap tipus d’interacció amb 
altres espècies. 
Aquests resultats són útils per conèixer les millors condicions en el pretractament dels 
monòlits abans de realitzar els tests catalítics. 
 

 
Figura 7.- Perfils TPR dels monòlits funcionalitzats. H2/Ar=5% v/v. 
 
 
4.-Conclusions 
 
En la reacció de desplaçament de gas d’aigua, WGSR, el catalitzador més actiu és el 
10Co/ZnO (I). La incorporació de manganès o crom no millora els resultats a nivell 
d’activitat. La selectivitat però és millor al incorporar manganès al catalitzadors quan 
aquests es preparen per impregnació. 
Sota aquestes condicions de reacció, els monòlits funcionalitzats presenten una 
selectivitat molt elevada, amb mínima, en alguns casos nul·la, presència de CH4 en els 
productes de reacció. 
Els perfils TPR dels catalitzadors en pols 10CoxMn/ZnO (I) no varien substancialment 
al introduir percentatges més elevats de manganès. Per als catalitzadors preparats per 
precipitació s’observa un augment en les temperatures on tenen lloc els processos de 
reducció al augmentar el percentatge de manganès, indicant una forta interacció entre el 
cobalt i el manganès en aquests catalitzadors. 
Els cicles TPR-ox mostren que les variacions en els perfils TPR són similars a partir del 
segon TPR, excepte per al catalitzador 10Co1Fe/ZnO (P), on el perfil sestabilitza a 
partir del quart cicle. Això està d’acord amb la formació d’un aliatge Co-Fe en aquest 
catalitzador. 
Finalment en els perfils TPR dels monòlits funcionalitzats s’observa que cal una 
temperatura més elevada perquè la reducció s’iniciï. 
 
 
 
 



5.-Annex 
 
En aquest annex es troben les figures dels experiments TPR-ox corresponents als 
catalitzadors 10Co1Cr/ZnO (I), 10Co1Mn/ZnO (I) i 10Co1Mn/ZnO (P). 

 
Figura 8.- Perfils TPR consecutius per al catalitzador 10Co1Cr/ZnO (I). Massa = 40 mg. H2/Ar=5% v/v. I 
polsos d’oxigen pur de 0,05 mL. 
 

 
Figura 9.- Perfils TPR consecutius per al catalitzador 10Co1Mn/ZnO (I). Massa = 40 mg. H2/Ar=5% v/v. 
I polsos d’oxigen pur de 0,05 mL. 
 



 
Figura 10.- Perfils TPR consecutius per al catalitzador 10Co1Mn/ZnO (P). Massa = 40 mg. H2/Ar=5% 
v/v. I polsos d’oxigen pur de 0,05 mL. 
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