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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 

 
 
Les piles de combustible permeten la transformació eficient de l’energia química de certs combustibles a energia elèctrica a 
través d’un procés electroquímic. De les diferents tecnologies de piles de combustible, les piles de combustible de tipus 
PEM són les més competitives i tenen una gran varietat d’aplicacions. No obstant, han de ser alimentades únicament per 
hidrogen. Per altra banda, l’etanol, un combustible interessant en el marc dels combustibles renovables, és una possible 
font d’hidrogen. Aquest treball estudia la reformació d’etanol per a l’obtenció d’hidrogen per a alimentar piles de combustib le 
PEM. Només existeixen algunes publicacions que tractin l’obtenció d’hidrogen a partir d’etanol, i aquestes no inclouen 
l’estudi dinàmic del sistema. Els objectius del treball són el modelat i l’estudi dinàmic de reformadors d’etanol de baixa 
temperatura. Concretament, proposa un model dinàmic d’un reformador catalític d’etanol amb vapor basat en un 
catalitzador de cobalt. Aquesta reformació permet obtenir valors alts d’eficiència i valors òptims de monòxid de carboni que 

evitaran l’enverinament d’una la pila de combustible de tipus PEM. El model, no lineal, es basa en la cinètica obtinguda de 
diferents assaigs de laboratori. El reformador modelat opera en tres etapes: deshidrogenació d’etanol a acetaldehid i 
hidrogen, reformat amb vapor d’acetaldehid, i la reacció WGS (Water Gas Shift). El treball també estudia la sensibilitat i 
controlabilitat del sistema, caracteritzant així el sistema que caldrà controlar. L’anàlisi de controlabilitat es realitza sobre la 
resposta de dinàmica ràpida obtinguda del balanç de massa del reformador. El model no lineal és linealitzat amb la finalitat 
d’aplicar eines d’anàlisi com RGA, CN i MRI. El treball ofereix la informació necessària per a avaluar la possible 
implementació en un laboratori de piles de combustibles PEM alimentades per hidrogen provinent d’un reformador d’etanol. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 

 
 
The fuel cells allow the efficient transformation of the chemical energy of certain fuels at electrical energy through an 
electrochemical process. Of the different technologies of fuel cells, the fuel cells types PEM are the most competitive and 
have a great variety of applications. However, they have to feed only by hydrogen. On the other hand, the ethanol is an 
interesting fuel within the framework of the renewable fuels and is a possible source of hydrogen. This work studies the 
reformation of ethanol for the obtaining of hydrogen to feed fuel cells type PEM. There are only some publications that treat  
the obtaining of hydrogen from ethanol, and these do not include the dynamic study of the system. The goals of the work are 
the modeling and the dynamic study of reformers of ethanol of low temperature. Precisely, proposes a dynamic model of a 
catalytic ethanol steam reformer based on a cobalt catalyst. This reformation allows obtaining high values of efficiency and 
optimum values of carbon monoxide that will avoid the poisoning of fuel cells types PEM. The kinetics obtained from 

different laboratory test are based on the no linear model. The modeled reformer works in three stages: ethanol 
dehydrogenation to acetaldehyde and hydrogen, acetaldehyde steam reforming, and water gas shift reaction WGS (Water 
Gas Shift). The work also studies the sensitivity and controllability of the system, characterizing like this the system whic h it 
will be necessary to control. The controllability analysis is focused on the rapid dynamics due to mass balances and is based 
on a linearization of the complex non-linear model of the reformer. RGA, CN and MRI analysis tools are applied to the linear 
model. The work offers the necessary information to estimate the possible implementation in a laboratory of fuel cells types 
PEM feed by hydrogen from an ethanol reformer. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 

mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 

I. INTRODUCCIÓ/MOTIVACIÓ 
 

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. 

 
 
 
 



 

 

 
II. Objectius del projecte d’investigació: 
 

L’objectiu general del treball d’investigació és proposar models, dissenys i 
controladors per a un sistema de producció d’hidrogen a partir de la reformació 
catalítica de l’etanol amb vapor que alimenta una pila de combustible de tipus PEM. 
La pila de combustible alhora alimenta una càrrega variable. 
 
Objectius específics: 
      
a) Modelat i disseny del reactor 

 

1- Modelar dinàmicament un reactor catalític d’etanol amb vapor que opera 
a baixes temperatures. El reactor està dividit en tres etapes. En les dues 
primeres, s’han proposat dos catalitzadors nous i en la tercera, s’ha 
utilitzat un catalitzador comercial [5]. La cinètica de les reaccions ha estat 
obtinguda experimentalment al laboratori [5].  

2- Implementar model proposat a partir de les dades cinètiques 
experimentals en l’entorn del software comercial Matlab®. 

3- Realitzar un estudi de sensibilitat del sistema amb l’objectiu d’estudiar el 
comportament d’aquest de manera estàtica [6,7].  

4- Analitzar el comportament dinàmic a partir de diferents simulacions i 
també d’un estudi de controlabilitat del sistema [6].  

 
 
b) Integració del reformador i la pila de combustible 

 

1- Estudi de les condicions d’operació del reformador 
a. Determinació de les temperatures adients en cada una de les etapes 

del reactor 
b. Determinació de les condicions d’operació per a alts rendiments: cal 

maximitzar la producció d’hidrogen i minimitzar la producció de CO 
amb el mínim consum energètic 
 

2- Determinació de les especificacions sobre controlador del sistema 
integrat 
a. Resposta dinàmica adient 
b. Rendiment alt 
c. Llarga vida útil 
d. Operació en un entorn segur 

 
 
c) Disseny del sistema de control 

 

1- Determinació de l’estructura del controlador [7] 
a. Variables a controlar i variables de control 
b. Mesures i localització de sensors 
c. Llaços de control 

2- Disseny del controlador 

3- Implementació i validació del controlador 
 

 
 



 

 

 
III. Resultats 
 

Durant el transcurs de la beca s’han obtingut els resultats que mostrem tot seguit, 
que cobreixen de manera quasi total els objectius a) i b). Pel que fa al disseny del 
sistema de control per al reformador i per al sistema integrat reformador-pila, se 
n’han obtingut les bases. Aquesta és l’etapa en que s’està treballant actualment. La 
finalització d’aquesta etapa significarà la finalització de la tesi doctoral, prevista a 
finals del 2010. 
Com que els resultats obtinguts han estat publicats en revistes de l’àrea, i com que 
cada publicació s’ha basat en l’anterior, presentem els resultats a través d’aquestes 
publicacions.     
 

Publicacions en revistes 
 

 Journal of power sources, pp. 208-215, Volum 192, N.1, 2009 [5] 

 International Journal of Hydrogen Energy, Reference: HE5108, 2009 [6] 

 Journal of power sources, pp. 107-113, Volum 192, N. 1, 2009 [7] 
 

Resultats reportats en les publicacions 
 
 

 Dynamic modeling of a three-stage low-temperature ethanol reformer for fuel 
cell application  
(Journal of power sources, V. 192, N. 1, pp. 208-215)  

 
A low-temperature ethanol reformer based on a cobalt catalyst for the 
production of hydrogen has been designed aiming the feed of a fuel cell for 
an autonomous low-scale power production unit. Kinetic parameters have 
been obtained in various sets of experiments, which have been used for the 
design of up-scaled monolithic reactors. A non-steady-state mathematical 
model has been developed and used to simulate the dynamic response of the 
reforming unit for disturbances in the input variables. A response delay of ca. 
11 s has been obtained, which will have important implications in the design 
of the automatic control device for an integrated reformer and fuel cell 
system. 
 
Un reformador d'etanol de temperatura baixa basat en un catalitzador de 
cobalt per a la producció d'hidrogen ha estat dissenyat. El reformador 
dissenyat resol l’alimentaciód’una cèl·lula de combustible per a una unitat de 
producció de potència autònoma de petita escala. Els paràmetres cinètics 
s'han obtingut en diversos conjunts d'experiments, que s'han utilitzat per al 
disseny de reactors monolítics d’escala major. S'ha desenvolupat un model 
matemàtic no estacionari i aquest s'ha utilitzat per simular la resposta 
dinàmica de la unitat  per a pertorbacions en les variables d'entrada. Un 
retard de resposta d’ 11 segons ha estat obtingut, la qual cosa tindrà 
implicacions importants en el disseny del mecanisme de control automàtic 
per a un reformador integrat a una cèl·lula de combustible.  
  
 
 
 



 

 

 Dynamic modeling and controllability analysis of an ethanol reformer for fuel 
cell application  
(International Journal of Hydrogen Energy, HE5108) 
 
The high non linear behaviour of the proposed three-staged reformer has 
been confirmed by the steady state analysis and it has been deduced that 
some operating points are more efficient. In particular, those with a larger 
water input flow rate allow the diminution of CO. The same situation occurs 
for those operating points with temperatures slightly higher in the ethanol 
dehydrogenation stage and the acetaldehyde steam reforming stage. The 
controllability analysis with the RGA, CN and MRI suggests that for 
frequencies until 0.1 rad s-1 a decentralized control should present a good 
performance. Due to the high nonlinearities and the crossed interactions 
among reactions, a centralized controller, although more complex, should 
perform better if the reformer works far from the nominal operating point. This 
is the case for the envisaged application, H2 supply for a varying load fuel 
cell.  
 
El comportament altament no lineal del reformador de tres etapes proposat 
ha estat confirmat per l'anàlisi de règim permanent i s’ha  deduït que alguns 
punts operatius són més eficaços que altres. En particular, aquells amb un 
cabal d'entrada d'aigua més gran permeten la disminució de CO a la sortida. 
La mateixa situació ocorre per a aquells punts operatius amb temperatures 
una mica més altes a l'etapa de deshidrogenació d'etanol i a l’etapa de 
reformació amb vapor d’acetaldehid .  L'anàlisi de controllabilitat amb l’ RGA, 
CN i MRI suggereix que per a freqüències fins a  de 0.1 rad s-1 un control 
descentralitzat hauria de presentar una bona actuació. A causa de les 
nolinealitats i les interaccions creuades entre reaccions, un control  
centralitzat, tot i que seria més complex, hauria d'actuar millor si el 
reformador treballa en punts d’operació llunyans al nominal . Aquest és el cas 
per a l'aplicació esperada, el subministrament d‘H2 per a una cèl·lula de 
combustible de càrrega variable.  
 

 Analysis of the control structures for an integrated ethanol processor for 
proton exchange membrane fuel cell systems 
(Journal of power sources, V. 192, N. 1, pp. 107-113) 

 

An efficient ethanol processor depends on the ability to keep the process at 
operating conditions of the reformer and their efficient energetic integration 
obtained from the conceptual design. The influence of perturbations can 
produce that several variables move away from the desired point. Hence, 
accounting with a good steady-state model helps for testing several control 
structures by a disturbances sensitivity analysis. This methodology is useful 
for showing the capability of the model to evaluate alternative control 
strategies. Hence this preliminary exploration, accounting the main factors of 
the most critical elements of the plant, is useful for reducing the control 
dimensionality which can be further investigated if a dynamic model can be 
accounted for the later test. As it is understood,  this is the first work which 
proposes a plantwide control for this kind of process.  
 

Tenir un processador d'etanol eficient depèn de l'habilitat per mantenir les 
condicions d’operació del procés i de la seva integració energètica. La 
influència de pertorbacions pot fer que unes quantes variables es moguin fora 



 

 

del punt d’operació desitjat. Per això, comptar amb un bon model d'estat 
estacionari permet provar unes quantes estructures de control i fer una 
anàlisi de sensibilitat a pertorbacions. Aquesta metodologia utilitza el model 
per avaluar estratègies de control alternatives. Per això aquesta exploració 
preliminar, que considera els factors principals dels elements més crítics de 
la planta, és útil per reduir el sistema de control. La investigació pot 
continuarconsiderant un model dinàmic. Aquest és el primer treball que 
proposa un control de planta completa per a aquesta classe de procés.  
 

 
Publicacions en congressos especialitzats 
 
A més de les aportacions reportades en revistes, també hi ha hagut aportacions 
menors que han estat presentades en congressos especialitzats. Són els següents 
treballs: 
 

 Fuel Cells Science & Technology: Scientific Advances in Fuel Cell Systems 
(FCST). Edition 2008, pp. 100-102, Copenhagen (Denmark) 

  Congreso Nacional de Pilas de Combustible (CONAPPICE), Edition III, pp. 
279-282, 24-26 September  2008, Zaragoza (Spain) 

 Congreso Nacional de Pilas de Combustible (CONAPPICE), Edition III, pp. 
395-398, 24-26 September  2008, Zaragoza (Spain) 

 Eleven Grove Fuel Cell Symposium, Edition 2009, pp. 2, 22-24 September , 
London (United Kingdom ) 

 HYPOTHESIS, Edition VIII, Pages 7, 1-3 April 2009, Lisbon (Portugal) 
 

 
IV. Conclusions 

 
Per tot el que s’ha exposat, l’aportació més rellevant del meu treball és l’estudi 
dinàmic de la reformació catalítica d’etanol. A més, aquest estudi es realitza 
sobre un reactor de baixes temperatures amb catalitzadors que optimitzen el seu 
rendiment. Aquest procés és un sistema nou en aquest camp. Aquests dos punts 
formen part dels reptes tècnics per a l’evolució de l’economia de l’H2, que encara 
es troba en fase de desenvolupament i amb importants interrogants per a 
respondre. Concretament, hem realitzat els següents avenços en aquest camp: 

 Propostes per al modelat matemàtic de reformadors d’etanol de baixa 
temperatura 

 Estudi del model per a la realització d’un prototipus de reformador d’etanol 
que pugui ser integrat a una pila de combustible de tipus PEM 

 Aportacions teòriques i experimentals per al disseny de reformadors d’etanol 
industrials 

 Estudi de les condicions necessàries per a la integració de diferents 
subsistemes amb rendiment òptim: sistemes de processament de 
combustible, piles de combustible, càrrega variable 

 Publicacions en congressos i revistes especialitzades que permeten la 
divulgació del treball realitzat. 
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