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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
S'han preparat recobriments d'aerogel de Cobalt-silica (Co-SiO2) sobre monòlits de cordierita, resultant-ne en catalitzadors 
estructurats adequats per a reaccions gas-sòlid. La preparació consisteix en sintetitzar in situ aerogels de SiO2 mitjançant 
el mètode sol-gel (hidròlisi i condensació) del precursor TEOS (Tetraetoxiortosilicat) als quals posteriorment s'incorporarà 
Co via impregnació per a finalment realitzar un assecat supercrític. La caracterització del catalitzador obtingut ha revelat 
una excel•lent dispersió i homogeneïtat de l'aerogel i una bona adherència al suport ceràmic. El comportament catalític 
d'aquest materials en la reacció de reformació catalítica d'etanol amb vapor d'aigua, per a obtenir Hidrogen, va ser 
estudiada a pressió atmosfèrica en cicles consecutius a 473-773-473K amb una mescla C2H5OH:H2O ~ 1:3 (molar), 
addicionalment es van realitzar tests de llarga durada, els resultats obtinguts es van comparar amb monòlits preparats 
mitjançant "washcoating" amb xerogel de Co-SiO2. El catalitzador recobert amb aerogel es va mostrar unes quatre vegades 
més actiu a 623K que el seu anàleg recobert amb xerogel, en termes de producció d'hidrogen. Es va observar una molt 
ràpida activació del catalitzador que contenia aerogel a 580-590K, inclòs després de diversos cicles tèrmics i de ser oxidada 
a 563-613K, el que es va atribuir a l'elevada dispersió de les partícules de Co i a l'elevada difusió de les espècies reactants 
gràcies a l'elevada porositat i grandària de porus de l'aerogel. L'activació a baixa temperatura del monòlit recobert amb 
aerogel de Co-SiO2 fa que aquest sistema sigui interessant per al seu ús en generació d'hidrogen a partir d'etanol en 
aplicacions mòbils.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
Cobalt-silica (Co-SiO2) aerogel coatings were successfully grown on 
the walls of ceramic monolith channels, thus resulting in structured catalytic 
wall materials useful for gas-solid reactions. The preparation involved the 
synthesis in situ of SiO2 gels by the sol-gel hydrolysis and condensation of 
tetraethylorthosilicate (TEOS), quenching at the gelation point, incorporation 
of Co by impregnation, and extraction of the solvent by supercritical drying. 
Characterization of the aerogel-coated monoliths revealed an excellent 
dispersion and homogeneity of the aerogel and good adherence properties. The 
catalytic performance of these materials in the ethanol steam reforming reaction 
addressed to obtain hydrogen was studied at atmospheric pressure by carrying out 
consecutive cycles at 473-773-473 K with a C2H5OH:H2O~1:3 (molar) mixture and 
stability tests, and the results were compared with those obtained over 
monoliths prepared by conventional washcoating methods from Co-SiO2 xerogel. Co- 
SiO2 aerogel catalytic walls were about four times more active for hydrogen 
generation at 623 K than conventional monoliths. An unusual rapid activation of 
aerogel-coated monoliths was attained at 580-590 K, even after several cycles 
and oxidation treatments at 563-613 K, which was attributed to highly dispersed 
cobalt particles and higher effective diffusivity of reaction species due to 
high porosity and larger average pore size. The reproducible low-temperature 
activation of Co-SiO2 aerogels supported on ceramic monoliths may be useful for 
the practical application of fuel reformers to the on-site generation of 
hydrogen from ethanol. 
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1. Introducció 
 
PANORAMA ENERGÈTIC: 
 
El progressiu esgotament dels combustibles fòssils i la necessitat d’acostar-

se a un model energètic més sostenible comporta la necessitat de 

desenvolupar tecnologies més eficients basades en recursos renovables [1]. 

 

El model energètic actual a Espanya, tal i com es mostra a la figura 1, presenta 

una enorme dependència dels combustibles fòssils (més del 80%)  : 

 

 ENERGIES 
RENOVABLES   8%

 NUCLEAR   10%

 GAS NATURAL 
21%

 CARBÓ 12%

 PETROLI   49%

 
Figura 1. Distribució de l’energia primària consumida a Espanya durant l’any 2007 (font [2]: 

“foro Nuclear”) 
 
Aquest model no només suposa una dependència econòmica del preu 

d’aquests recursos, sinó també una dependència estratègica i una elevada 

emissió de gasos d’efecte hivernacle destacant-ne el diòxid de carboni i el 

metà, cal tenir en compte que la major part de les emissions de diòxid de 

carboni als països desenvolupats prové directament de la generació d’energia. 

Així esdevé necessari evolucionar aquest model cap a altres recursos més 

respectuosos amb el medi ambient i que estiguin disponibles arreu. 

 

Alhora que s’ha d’intentar bescanviar les fonts primàries (solar, eòlica, 

biomassa, etc)  també s’ha d’avançar cap a tecnologies més eficients en la 

conversió d’aquestes fonts en energia secundaria (electricitat, calor, etc) [3] en 

aquest punt una possible solució seria l’ús de piles de combustible que són 

molt més eficients que les actuals màquines tèrmiques (turbines, motors de 

combustió, etc).  
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Un esquema bàsic de com funciona una pila de combustible es mostra a la 

figura 2: 

La clau de la major eficiència d’aquest 

sistema resideix en el fet de que s’està 

transformant una energia química en una 

energia elèctrica, mentre que en una 

màquina tèrmica el que es transforma és 

una energia calorífica en una energia 

elèctrica o mecànica, procés que està 

limitat pel cicle de Carnot. 

 

La reacció global que té lloc en una pila 

de combustible és: 

H2 (g) + ½ O2 (g) → H2O(l) 

L’únic producte generat és l’aigua, per 

tant és un procés més eficient i alhora 

molt més respectuós amb el medi 

ambient. 
Figura 2. Esquema general d’una pila de 

combustible (font [4]: “Asosiación Española 

del Hidrogeno”) 

 

Donat que l’ hidrogen no existeix en forma elemental a la Terra, sinó que es 

troba en compostos com l’aigua, la biomassa i els hidrocarburs (dels 

combustibles fòssils), el seu paper és el de vector energètic i no pas una font 

primària d’energia. 
 
 
Actualment més del 95% de la producció mundial d’hidrogen prové de la 

reformació del gas natural, la resta correspon a l’electròlisi de l’aigua procés 

que requereix de l’aplicació d’una gran quantitat d’electricitat que sovint ha 

estat generada per recursos fòssils però que dóna lloc a un hidrogen de major 

puresa (i unes quatre vegades més car). Així podem afirmar que l’actual model 

de generació d’hidrogen no és sostenible ja que prové directa o indirectament 

 4



de recursos no renovables, per tant esdevé necessari el desenvolupament 

d’altres vies de generació d’hidrogen per al seu posterior ús en piles de 

combustible. 

 
Actualment però, la producció mundial d’hidrogen es destina al seu ús com a 

reactiu químic i no pas com a vector energètic tal i com mostra la figura 3: 

 

Figura 3. Ús actual de l’ hidrogen (font [4]: “Asociación Española del Hidrogeno”) 

 
Per tal de fer possible d’implementació de l’hidrogen com a vector energètic del 

futur s’està treballant en  tres línies de recerca diferenciades [5]: 

Industria química i 
farmacèutica

4%
Combustible 

espacial
1%

Producció de 
metanol

8%

Producció 
d'amoníac

37%

Petroquímica
50%

1) Producció 

2) Emmagatzematge 

3) Piles de combustible 

 
Figura 4. Procés complert des de la font d’energia primària fins al seu ús [6] . 

 
El present projecte de tesi tracta el primer punt: la producció d’hidrogen. 
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MÈTODES DE PRODUCCIÓ D’HIDROGEN: 
 
Respecte a la producció d’hidrogen es coneixen actualment el següents 

processos: 

 
Tipus de 
classificació 

Mètode 
d’obtenció 

Fonament Exemples 

Termoquímic Utilitzar la calor per a 

extreure l’ hidrogen. 

- Reformació amb vapor 

- Oxidació parcial 

- Termòlisi 

- Gasificació 

- Piròlisi 

Electroquímic Utilitzar electricitat per 

a extreure l’ hidrogen. 

- Electròlisi 

- Foto electròlisi 

 
 
 

 
PROCÉS 

Bioquímic Utilitzar cicles biològics 

o bacteriològics per 

extreure hidrogen. 

- Foto producció 

- Digestió  anaeròbica 

Gas natural - Reformació amb vapor 

Carbó - Gasificació 

Petroli - Oxidació parcial 

Recursos no 
renovables 

Energia nuclear 

(font: aigua) 

- Termòlisi 

- Cicles termoquímics 

Energia eòlica , 

hidràulica, solar y 

geotèrmica 

(font: aigua) 

- Electròlisi- Termòlisi (només 

solar) 

 
 
 
 
 
 
 
FONT 

Recursos 
renovables 

Biomassa - Reformació amb vapor 

- Oxidació parcial 

- Termòlisi 

- Gasificació 

 - Piròlisi 

- Foto producció 

- Digestió anaeròbica 

Taula 1. Mètodes d’obtenció d’Hidrogen [7] 
 

L’aprofitament de la biomassa per a la producció d’hidrogen està considerada 

com un pas intermedi entre l’actual producció d’hidrogen a partir de recursos no 

renovables i la futura producció d’hidrogen a partir d’aigua d’una manera 

sostenible i eficient. 
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Degut a la diversitat d’orígens i estats físics de la biomassa és necessari 

realitzar un tractament previ per tal de facilitar el seu posterior ús, en el cas de 

les reaccions de reformació catalítica amb vapor d’aigua es processa la 

biomassa per a obtenir biocombustibles (líquids de fàcil transport i composició 

coneguda).  A la figura 5 es mostren els principals mètodes d’obtenció de 

biocombustibles. 

 

 
Figura 5. Principals mètodes d’obtenció dels biocombustibles més comuns [8] . 

 
L’ utilització de biocombustibles per a la producció d’hidrogen permet l’ús d’un 

recurs renovable  (biomassa) disponible globalment i neutre en emissions de 
diòxid de carboni (es genera la mateixa quantitat que es va consumir durant el 

procés de formació de la biomassa, la fotosíntesi), a més el procés de 

reformació permet extreure hidrogen no només del biocombustible sinó que 

també de l’aigua. 

 

Entre els biocombustibles, aquest projecte de tesi s’ha basat en l’estudi del 

bioetanol, per la seva baixa toxicitat, cost moderat de producció, relativa 

netedat en termes de composició, relatiu elevat contingut d’hidrogen, 

disponibilitat i finalment per la seva fàcil manipulació i transport. 
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El BIOETANOL: 
 
La forma coneguda més eficient d’extreure hidrogen a partir del bioetanol 

(mescla d’etanol i aigua en una relació molar aproximada de 1:13) és la reacció 

de reformació catalítica amb vapor d’aigua: 

 

C2H5OH + 3H2O  6H2 + 2CO2  
ΔHº298K = 173 kJ · mol-1
 
Aquesta reacció és interessant ja que dóna la major tasa de producció 
d’hidrogen per mol d’etanol amb la menor formació de subproductes, però per 

altra banda és endotèrmica així que necessita d’aportació externa de calor per 

poder tenir lloc. 

 

Durant el procés es poden donar camins de reacció diferents depenent del 

catalitzador i de les condicions utilitzades (temperatura, pressió, concentració 

de reactius i productes, etc). Un desglossament de les principals reaccions que 

es poden donar es mostra a continuació [9]: 

 

• Deshidratació de l’etanol i posterior polimerització:  
C2H5OH  C2H4 + H2O (Deshidratació del etanol) 
C2H4  C (coke)  (Polimerització del etilè) 

• Descomposició de l’etanol (o cracking) a metà (CH4) i posterior 

reformació amb vapor: 
C2H5OH  CH4 + CO + H2 (Descomposició de l’etanol a metà) 
CH4 + 2H2O  4H2 + CO2 (Reformació amb vapor del metà) 

• Deshidrogenació de l’etanol a acetaldehid (C2H4O) i posterior 

descarboxilació o reformació: 
C2H5OH  C2H4O + H2 (Deshidrogenació de l`etanol) 
C2H4O  CH4 + CO (Descarboxilació del acetaldehid) 
C2H4O + H2O   3H2 + 2CO (Reformació amb vapor del acetaldehid) 

• Descomposició de l’etanol a acetona (CH3COCH3) i posterior reformació 

amb vapor: 
2C2H5OH  CH3COCH3 + CO + 3H2 (Descomposició de l’etanol a acetona) 
CH3COCH3+ 2H2O  5H2 + 3CO2 (Reformació amb vapor de l’acetona) 
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• Reformació amb vapor de l’etanol a gas de síntesi: 
C2H5OH + H2O   4H2 + 2CO (Reformació amb vapor del etanol a gas de 
síntesi) 

• Reacció de desplaçament de gas de aigua (water gas shift reaction, 

WGSR): 
CO + H2O  H2 + CO2  
(WGS, reacció de desplaçament del vapor d’aigua) 

• Metanació: 
CO + 3H2  CH4 + H2O (Metanació del monòxid de carboni) 
CO2 + 4H2  CH4 + 2H2O (Metanació del diòxid de carboni) 

• Formació de carbó per descomposició del metà : 
CH4  2H2 + C (Descomposició del metà a carbó) 

• Formació de carbó mitjançant la reacció de Boudouard : 
2CO  CO2 + C (Reacció de Boudouard) 
 
Així podem obtenir un ventall de productes tal i com mostra la figura 6: 

 
Figura 6. Productes i subproductes que es poden obtenir durant la reformació catalítica amb 

vapor de bioetanol (*). 

*Els productes desitjats són el diòxid de carboni i l’hidrogen (fletxa de color verd), els 
subproductes que només afectarien en una davallada del rendiment són aquells marcats amb 
una fletxa taronja i per últim, amb la fletxa de color vermell, aquells productes que poden 
contribuir a una disminució de l’activitat catalítica (carbó) o bé a un enverinament dels 
electròdes de la pila de combustible (monòxid de carboni). 
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Per tant donada la complexitat del procés es necessari desenvolupar 

catalitzadors que donin en les condicions més suaus possibles (pressió 

atmosfèrica i temperatura moderada) el mínim nombre i concentració de 

subproductes, és a dir, la màxima concentració d’hidrogen i de diòxid de 

carboni (idealment la composició molar de sortida hauria de ser 75% d’hidrogen 

i 25% de diòxid de carboni). Cal esmentar també que per tal de que la seva 

aplicació sigui possible cal que els catalitzadors siguin resistents al seu ús 

envers del temps, de cicles de d’escalfament - refredament, vibracions 

mecàniques, etc. 
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2. Estat de l’art 
 
 

L’objectiu primordial d’un procés de reformació es generar tant hidrogen i diòxid 

de carboni como sigui possible a partir d’etanol i aigua en presència d’un 

catalitzador. L’elecció del catalitzador és el factor més determinant ja que 

delimitarà les condicions de treball, l’eficiència i durabilitat del sistema. 

 

Catalitzadors en pols: 
 
Fins el moment s’han estudiat multitud de sistemes catalítics basats en metalls 

o òxids metàl·lics d’elements com: Au, Co, Cu, Fe, Ir , Ni, Pd, Ru, Rh i Pt 

dispersats sobre suports, que sovint són òxids inorgànics com el MgO, Al2O3, 

CeO2, La2O3,TiO2, V2O5 i ZnO [10].  A la següent taula 2 es mostra un breu 

resum dels resultats obtinguts: 

 

 
Taula 2. Catalitzadors utilitzats en el procés de reformació d’etanol amb vapor d’aigua [9] 
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S’ha d’esmentar que el paper del suport és doble, per una part dispersa 

físicament la fase activa augmentant la seva superfície exposada i per altra 

banda pot promoure certs camins de reacció afavorint la selectivitat del sistema 

catalitzador o bé dificultant que es donin altres camins que no són favorables 

(com la deposició de carboni). 

 

Per exemple el òxids bàsics, com el MgO, afavoreixen reaccions de 

deshidrogenació, mentre que els òxids àcids com el Al2O3 afavoreixen 

reaccions de deshidratació. Altres òxids amb propietats redox com el CeO2, 

La2O3, TiO2, V2O5 i ZnO són els que millors resultats donen ja que afavoreixen 

la reacció de reformació [11]. 

 

Respecte a les fases actives s’ha observat que els catalitzadors basats en Co 

sobre òxids metàl·lics amb propietats redox són els que permeten obtenir 

elevades activitats i selectivitats a temperatures més moderades (400ºC), 

interessant ja que permet una reducció en el cost energètic, i per tant 

econòmic,  del procés [12]. Però per altra banda s’ha observat la formació de 

dipòsits carbonosos que poden desactivar el catalitzador, motiu pel qual s’han 

estudiat els efectes de la incorporació d’elements alcalins, com el Na, que ha 

produït una disminució de la quantitat de carboni dipositat però sense 

aconseguir eliminar-la [13]. 

 

Catalitzadors estructurats: 
 

La major part de publicacions científiques on s’estudia la reformació catalítica 

de l’etanol utilitzen reactors catalítics de llit fix, on el catalitzador es troba en 

forma de pols, unes condicions que disten molt de les condicions necessàries 

per al seu ús final.  

 

En canvi, l’ús d’estructures monolítiques en catàlisi heterogènia suposa un 

pas endavant respecte a l’ús de catalitzadors en pols i granulats ja que 

presenten un conjunt d’avantatges que s’enumeren a continuació [14]: 

• Gran resistència mecànica. 

• Gran superfície geomètrica. 
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• Flux de gasos uniforme. 

• Baix coeficient d’expansió tèrmica (ceràmics). 

• Major resistència a obturacions. 

• Fàcil bescanvi/reposició. 

• Sistema compacte que permet l’ús de velocitats espacials elevades. 

 

Tots aquests avantatges suposen que es pugui treballar en condicions similars 

a la seva aplicació real, es per això que durant el últims anys s’ha observat un 

augment gairebé exponencial de les publicacions i de les patents en relació a 

aquest tipus de catalitzadors. Cal esmentar que per altra banda són sistemes 

molt més difícils de preparar i caracteritzar que els catalitzadors en pols. 

 

Existeix una gran varietat de catalitzadors estructurats. Dentre els que tenen 

estructura monolítica (o tipus rusc d’abella) el més àmpliament utilitzat és la 

cordierita Al4Mg2Si5O18, que s’utilitza normalment en els catalitzadors dels 

vehicles de combustió. Per al seu ús en catàlisi és necessari recobrir els canals 

de l’estructura amb un material catalíticament actiu per a la reacció desitjada 

(que sol constar d’un suport i d’una fase activa). 

 

 
Figura 7. Fotografia i ampliació d’un monòlit ceràmic de cordierita de 

400 cel.les per polsada quadrada (cpsi). 

 

Existeixen una gran varietat de mètodes per recobrir les parets dels monòlits 

[15]. En general es pretén obtenir un recobriment que suposi un increment del 

5-15% del pes inicial.  En general es poden classificar els mètodes existents 

en: 
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1. Impregnació: submergir el monòlit ceràmic en una dissolució 

(normalment aquosa) que conté compostos precursors (normalment 

sals) de la fase activa i/o el suport.  

2. Deposició: submergir el monòlit ceràmic en una dissolució que conté 

precursors de la fase activa i/o suport  que es dipositen sobre el monòlit 

degut a certs canvis en les condicions (pH, variació del volum per 

evaporació, etc.). 

3. Adhesió: submergir el monòlit ceràmic en una dissolució (normalment a 

mínim volum) que conté una suspensió d’un sòlid, prèviament preparat, 

que conté la fase activa i el suport. 

4. Mètodes sol – gel: es submergeix el monòlit ceràmic en una dissolució 

que conté precursors de la fase activa i/o suport que formen un gel (a 

vegades és necessari afegir un agent gelificant como l’alúmina o la 

sílice). 

 

Per tal d’obtenir un recobriment el més uniforme possible és necessari realitzar 

un assecament total de les mostres sota rotació axial. Posteriorment es 

calcinarà el sistema i si el pes afegit no és suficient caldrà repetir el procés 

totes les vegades que calgui. Finalment,  quan la fase activa és un metall, és 

habitual realitzar un tractament previ de reducció abans d’utilitzar el sistema en 

reacció. 
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3. Objectius 
 
El principal objectiu del projecte és la preparació d’un sistema catalitzador 

capaç de reformar bioetanol amb la màxima eficiència (selectivitat i conversió) i 

durabilitat a temperatures moderades en condicions de reacció que permetin la 

seva aplicació en sistemes reals (pressió atmosfèrica, cicles de temperatura, 

etc). 

 

En aquest treball, s’estudiaran monòlits ceràmics on la fase activa és cobalt 

suportat en sílice.   

 

Els objectius a assolir són: 

 

1. Disseny i desenvolupament d’un nou procediment de síntesi (no descrit 

anteriorment a la bibliografia), que permet recobrir un monòlit ceràmic 

amb un aerogel de composició Co-SiO2. 

 

2. Caracterització complerta del sistema catalitzador previ al seu ús en 

reacció. 

 

3. Disseny, muntatge i posada a punt (condicions de treball i calibració) de 

dos sistemes de reacció, un primer on el sistema de reacció és un 

espectròmetre de masses (MS) i un segon on el sistema de detecció és 

un microcromatògraf de gasos (μGC). El primer sistema permet la 

realització de perfils de concentracions degut al curt temps necessari per 

realitzar un anàlisi, mentre que el segon sistema ens dóna una mesura 

molt acurada de les concentracions dels reactius i productes però té un 

temps d’anàlisi considerablement més llarg. 

 

4. Realitzar tests de reacció amb les mostres preparades en un ampli 

ventall de condicions. 
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5. Caracterització complerta del sistema catalitzador després al seu ús en 

reacció. 

 

6. Comparació dels resultats obtinguts segons les variables de la síntesi i 

de les condicions de reacció. Analitzar críticament els punts a millorar 

del catalitzador i a partir d’un estudi bibliogràfic i del coneixement del 

propi grup d’investigació, procedir a la modificació del sistema, després 

tornar a començar a partir del punt 2. 

 

7. Analitzar l’efecte de totes les modificacions realitzades , intentant establir 

relacions estructura - propietats, finalment proposar el millor sistema 

possible i les millors condicions de treball  en base als estudis realitzats. 
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4. Resum del projecte 
 
4.1. SÍNTESI DELS CATALITZADORS 
 
ELECCIÓ DEL SUPORT: 
 
El paper del suport en un catalitzador és vital, no només dispersa la fase activa 

sinó que pot facilitar o dificultar certs camins de reacció.  

 

No només són importants les propietats químiques del suport (composició, 

acidesa i basicitat, grups funcionals a la superfície, propietats redox, etc) sinó 

que també importen molt les seves característiques físiques (volum de porus, 

mida de porus, àrea superficial, etc). És per això que els aerogels, per la seva 

extremadament elevada porositat (sovint superior al 90%, resultant-ne àrees 

superficials que es troben entre 500 i 1500 m2/g1) esdevinguin materials molt 

interessants com a suports.  

 

Degut a la complexitat de sintetitzar aerogels d’elevada porositat, on cal 

eliminar el solvent (líquid) d’un gel en condicions supercrítiques per tal d’evitar 

el col·lapse de l’estructura, es va escollir la sílice (SiO2) com a material de 

partida ja que és un dels aerogels més àmpliament estudiat, descrit i sense 

propietats àcides (que afavoreixen la reacció de deshidratació de l’etanol a 

etilè). En canvi altres aerogels àmpliament estudiats, el carboni i l’alúmina 

(Al2O3), no resulten candidats apropiats per aquesta reacció, ja que el C 

s’oxidaria en condicions de reacció a CO2 i l’alúmina presenta propietats àcides 

que afavoreixen camins de reacció no desitjats (la deshidratació de l’etanol). 

 
ELECCIÓ DE LA FASE ACTIVA: 
 
Es va seleccionar com a primera fase activa el Cobalt ja que destaca degut a 

que presenta temperatures de treball més baixes en la reformació catalítica de 

bioetanol que la resta de materials estudiats fins al moment [10]. S’ha estudiat 
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amb una gran varietat de suports generalment en pols (reactor de llit fix), 

destacant-ne el Co/ZnO per la seva elevada selectivitat i conversió. 

 

MÈTODE DE SÍNTESI: 
 
Una vegada es va escollir el suport i la fase activa es va procedir a realitzar una 

recerca bibliogràfica, donant com a resultat que no existia cap mètode descrit 

per recobrir in situ estructures monolítiques amb una capa d’aerogel.  
 
Així es va tenir que desenvolupar diferents mètodes a partir de les publicacions 

sobre síntesi d’aerogels de SiO2 i de les publicacions sobre mètodes de 

recobriment de monòlits, arribant a la conclusió de que el millor resultat a nivell 

de recobriment (uniformitat, pes afegit, adherència del recobriment, etc) 

s’obtenia seguint el següent mètode: 

 
Una vegada escollit el mètode es 

van realitzar experiments en 

diferents condicions de síntesi 

(temperatures, concentracions, 

temps d’extracció, etc) amb la 

finalitat d’optimitzar el resultat. 

 
Paral·lelament es van realitzar 

síntesis de mostres de xerogel de 

Co-SiO2/cordierita pel mètode de 

deposició amb la finalitat de poder 

avaluar l’efecte que té la diferent 

morfologia i microestructura del 

suport. 
Figura 8. Esquema de la síntesi de les mostres  
Aerogel Co-SiO2 /cordierita 
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Els detalls del mètode de síntesi es poden trobar en la patent [14] i a la 

referència [18], cal esmentar que aquest treball es va realitzar en colaboració 

amb el grup del Dr. Elies Molins de l’ICMAB-CSIC. 
 

4.2. CARACTERITZACIÓ PRÈVIA AL TEST CATALÍTIC 
 
ASPECTE DE LA MOSTRA OBTINGUDA: 
 

Tal i com s’observa a les fotografies de la figura 9, la mostra d’aerogel presenta 

una cobertura total del monòlit de cordierita, que a més és molt uniforme i 

adherent (és impossible separar la capa adherida sense trencar la ceràmica). 

També s’observa que la capa adherida és prima ja que encara s’observen els 

porus de la cordierita amb una ampliació vista amb lupa. 

         
 

 
 

Figura 9. Fotografies de la mostra Aer.Co-SiO2/cordierita, en primer lloc del monòlit sencer i 

després d’un tall transversal. 
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TEST VIBRACIONAL: 
 
El primer pas per saber si un catalitzador estructurat pot ser aplicable o no a la 

vida real és mesurar la seva resistència a les vibracions, ja que si ha de  

treballar en un sistema mòbil és imprescindible que la fase activa i el suport 

afegit estiguin suficientment adherits a l’estructura monolítica. Es va procedir a 

la aplicació de vibracions de diferents freqüències i intensitats (tal i com es 

mostra a la figura 10), similars als test que es realitzen en els components 

electrònics als vehicles en la actualitat. 

 

 
Figura 10. Resultats dels tests vibracionals de les mostres de Co-SiO2/cordierita del 

tipus aerogel i xerogel, realitzats amb un Brüel & Kjaer 4370. 

 

Tot i que finalitzat el test les mostres de Co-SiO2 d’aerogel i xerogel van perdre 

aproximadament el mateix contingut del catalitzador afegit, s’observa una 

estabilització en la mostra d’aerogel ja que en els últims 180 minuts ha perdut 

un 2% del pes de catalitzador afegit mentre que la mostra de xerogel ha perdut 

un 8% i mostra una tendència ascendent que fa pensar que continuaria perdent 

pes mentre que la mostra d’aerogel sembla que seguiria estable. 

 

ÀREA SUPERFICIAL: 

 
Les mesures de l’àrea superficial realitzades amb un Micromeritics 2000 van 

posar de manifest la major àrea superficial (calculada a partir de l’isoterma 

BET) de les mostres d’aerogel amb un valor mig de 460 m2/g mentre que el 
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xerogel presentava només 280m2/g. La grandària de porus de la mostra 

d’aerogel es va estimar en 18.9 nm mentre que la mostra de xerogel presenta 

una grandària de porus de 8.2 nm. 

 

MICROSCÒPIA ELECTRÒNICA: 
 
Per tal de distingir la morfologia del recobriment de la morfologia de la ceràmica 

en primer lloc es va realitzar un estudi microscòpic d’una mostra sense 

recobriment.  Les fotografies es van realitzar utilitzant un JEOL JSM 6400 o un 

Hitachi S-2300 sempre treballant entre 15 i 20 kV. 

 

Tal i com es mostra a la figura 11 s’observa una elevada macroporositat i una 

microestructura característica.  

 
Figura 11. Micrografies SEM d’un monòlit de 

cordierita sense recobrir. 

 

 21



8. Les mostres d’aerogel i xerogel es van analitzar mitjançant microscòpia 

electrònica de rastreig (SEM) i de transmissió (TEM). 
 

 
Figura 12. Micrografia de la mostra d’Aerogel de Co-

SiO2/cordierita abans de reacció (x60) 

 
Figura 13. Micrografia de la mostra d’Aerogel de Co-

SiO2/cordierita abans de reacció (x600) 

 

A la mostra d’aerogel s’observa una estructura altament porosa i una molt bona 

cobertura de la ceràmica (no s’observa en cap cas l’estructura de la cordierita 

sense recobrir). 

 

La microestructura observada per el xerogel és radicalment diferent, tal i com 

era d’esperar per la gran diferència d’àrees superficials. 
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Figura 14. Micrografia de la mostra de xerogel de Co-

SiO2/cordierita abans de reacció (x60) 

 
Figura 15. Micrografia de la mostra de xerogel de Co-

SiO2/cordierita a abans de reacció (x600) 

 

L’estructura observada mostra una gran varietat de grandària de les partícules 

que s’han adherit, també s’observen zones de cordierita sense recobrir. 
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DIFRACCIÓ DE RAIGS X: 
 

La difracció de raigs X és una tècnica de bulk (és a dir que analitzem tot el 

volum de la mostra),  que permet resoldre l’estructura cristal·lina d’un sòlid. La 

utilització d’aquesta tècnica per caracteritzar recobriments pot presentar certes 

dificultats quan la senyal de la matriu (en el nostre cas cordierita) és intensa. 

Les mesures realitzades es van dur a terme utilitzant  un Siemens D5000. 

 

En el nostre cas la cordierita presenta una gran quantitat de senyals en un 

ampli rang d’angles de difracció que ens ha impedit una identificació fiable de 

la fase de Co (la sílice no difracta ja que l’aerogel és una estructura amorfa, 

però í provoca que a angles molt baixos s’observi una senyal molt ample). Per 

tal d’aconseguir una millor identificació s’està treballant paral·lelament en la 

síntesi de mostres en pols, tan de l’aerogel com del xerogel. 

 
Figura 16. Difractogrames de raigs X abans de reacció 

 

Al difractograma de la mostra de xerogel es poden distingir quatre petits pics 

que corresponen a la fase de Co3O4 Fd-3m (la mostra va ser calcinada a 300ºC). 
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Mentre que el difractograma de la mostra d’aerogel presentava dos pics molt 

poc intensos que no han permès resoldre l’estructura. 

 

ESPECTROSCÒPIA  FOTOELECTRÒNICA DE RAIGS X: 
 
L’espectroscòpia fotoelectrònica de rajos X és una tècnica que permet estimar 

proporció d’elements químics, inclús l’estat d’oxidació,  a les primeres capes 

atòmiques, és a dir, és una tècnica de caracterització química d’una superfície, 

el que resulta especialment interessant tenint en compte que és el lloc on es 

desenvolupa tota l’activitat catalítica.  

Figura 17. Espectre ampliat (zona del Co2p) resultant de l’anàlisi XPS de la mostra 

d’aerogel de Co-SiO2/cordierita abans de reacció. 
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L’espectre obtingut per la mostra Co-SiO2 aerogel presenta un senyal que 

correspon a una fase oxidada de Co. 

 

4.3. TEST CATALÍTIC 
 
DISENY DELS SISTEMES DE REACCIÓ: 
 
Per tal de mesurar el comportament catalític cal conèixer quin és el 

comportament de la conversió enfront del temps i de la temperatura, per això 

és necessari un sistema d’anàlisi molt ràpid, d’altra banda també es important 
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poder determinar amb la major exactitud possible quina és la selectivitat 

envers cadascun dels productes a temperatura constant al llarg d’un període 

de temps, per això és necessari un sistema de mesura molt precís i fiable. 

Per a mesurar el procés d’activació dels catalitzadors es va utilitzar com a 

sistema de detecció i mesura un espectròmetre de masses (14 mesures per 

minut) Cirrus MKS  i per a mesurar acuradament la selectivitat i conversió es 

va utilitzar un micro cromatògraf  Agilent 3000A (1 mesura cada 5 minuts). 

 

La reacció va tenir lloc a pressió atmosfèrica introduint la mostra monolítica 

dins d’un reactor tubular d’acer inoxidable. El sistema d’alimentació consistia 

en fer passar un gas inert (He o N2) per un bombollejador que contenia una 

dissolució d’etanol i aigua tal que la concentració final del corrent de gasos 

tingués una proporció C2H5OH:H2O~1:3 (molar), utilitzant un flux total de 25 

ml·min-1 (aproximadament 1% d’etanol i 3% d’aigua) 

 

 
Figura 18. Esquema del sistema de reacció 

 
CONDICIONS DE REACCIÓ: 
 
Els test catalítics es van realitzar en rangs de temperatura compresos entre 

473 i 773 K, amb rampes d’escalfament i refredament de 2 K ·min-1, deixant 
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la temperatura estabilitzada 30 minuts a 773K abans de refredar, també es 

van realitzar tests d’estabilitat mantenint la temperatura constant durant llargs 

períodes de temps. En tots els test el cabal d’alimentació no es va connectar 

fins assolir els 473K de temperatura al forn, cal esmentar que l’escalfament 

sempre es va realitzar a l’aire. En dos dels experiments es va deixar escalfar 

la mostra a l’aire fins a 563 i 613K per tal de veure la seva velocitat 

d’activació i resistència a aquestes condicions altament oxidants. 

 

RESULTATS OBTINGUTS: 
 
Es van realitzar diversos tests de reacció amb les mostres d’aerogel i de 

xerogel. 

 

En primer lloc es van realitzar cicles de temperatura, 473-773-473 K, analitzant 

la composició de sortida del reactor amb l’espectròmetre de masses. La 

conversió i el rendiment d’H2 obtinguts a partir del segon cicle es mostren a la 

figura 19.  
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Figura 19. Conversió vs temperatura per a la mostra de xerogel Co-SiO2 (a), rendiment d’H2 

per a la mostra de xerogel Co-SiO2 (b), Conversió vs temperatura per a la mostra d’aerogel Co-

SiO2 (c), rendiment d’H2 per a la mostra de xerogel Co-SiO2 (d). 

 

A la figura 19a es mostra l’evolució de la conversió d’etanol enfront de la 

temperatura per a la mostra recoberta de xerogel, es pot observar que la 

l’augment d’activitat és lent, ja que s’assoleix el 50% de conversió a uns 623 K i 

no s’arriba a conversió total fins als 698 K. En canvi, si observem la figura 19c, 

el comportament de la mostra d’aerogel, el comportament és totalment diferent, 

l’activació succeeix en només 15 K i s’assoleix conversió total a una 

temperatura molt menor que al xerogel, a més la temperatura a la qual 

s’assoleix la conversió total durant l’etapa d’escalfament va disminuint cada 

cicle fins a estabilitzar-se en un valor de 581 K. 

 

Cal esmentar que s’observa que la temperatura a la qual disminueix la 

conversió i el rendiment d’H2 durant el refredament és sempre inferior a la 

temperatura a la qual s’assoleix la conversió total durant l’escalfament, 

generant-se un cicle d’histeresi. Aquest fenomen es deu a la progressiva 

reducció de l’òxid de cobalt sota les condicions de reacció i té lloc durant 

l’escalfament; aquest fet ja ha estat descrit prèviament [17].  

 

Les figures 19b i 19d mostren el rendiment en la producció d’H2 (un valor d’1 

indicaria que s’ha generat tot l’H2 possible estequiomètricament mentre que un 

valor inferior vol dir que s’han generat subproductes), podem observar que el 

rang de temperatures en el qual el rendiment d’H2 està per sobre del 80% és 

molt més ampli en el cas de l’aerogel que en el cas del xerogel, per tant amb la 

mostra recoberta d’aerogel és possible treballar a temperatures més baixes de 

600K mentre que amb el xerogel no seria possible obtenir una bona producció 

d’H2 però si hi ha una certa conversió ja que es donen altres reaccions no 

desitjades (generació d’acetona, acetaldehid, metà...). 

  

Un cops realitzats els primers tests, es va deduir que la ràpida activació dels 

aerogels de Co-SiO2 respecte dels xerogels està molt probablement causada 

per una millor distribució de les partícules cobalt en un suport altament porós 
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que facilita la difusió de reactius i productes. Per tal de demostrar aquesta 

teoria es van realitzar dos experiments més amb la mateixa mostra escalfant a 

l’aire fins a 563 K (temperatura inferior a la T ª d’activació) i fins a 613 K 

(temperatura superior a la T ª d’activació), el resultat es pot veure a la figura 20. 

 

 

Figura 20. Conversió vs Temperatura per a la mostra d’aerogel escalfant a l’aire a 563 i 613 K. 

En els dos casos s’observa una molt ràpida activació, quasi immediata, 

demostrant que les partícules de cobalt son fàcilment activades en les 

condicions de reacció, i un comportament molt similar al prèviament descrit en 

cicles anteriors. El fet de que el catalitzador es pugui escalfar a l’aire i es pugui 

conservar a temperatura ambient llargs períodes de temps sense observar 

desactivació resulta sorprenent i atractiu alhora per a futures aplicacions. 

 

Vist el comportament en cicles d’escalfament - refredament  de les mostres 

recobertes amb aerogel es van realitzar tests de llarga durada a diferents 

temperatures per veure l’estabilitat del sistema, analitzant el corrent de sortida 

del reactor amb el microcromatògraf de gasos.  

 

Els resultats obtinguts al llarg de diversos dies entre 623 i 673 K no van mostrar 

desactivació. A la figura 21 es mostra els resultats obtinguts durant 3 dies de 

l’experiment, la conversió va ser del 100% i de la selectivitat es pot deduir que 

els productes derivats de la reacció de reformació suposaven més del 90%. 
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Figura 21. Selectivitat de la mostra d’aerogel de Co-SiO2 a 623 K. 

 
4.4. PRIMERES CONCLUSIONS: 

 
És possible recobrir monòlits ceràmics amb una capa fina d’aerogel. El resultat 

és un dispositiu catalític amb els avantatges dels reactors estructurats, que 

permeten treballar sota situacions reals, i els avantatges dels aerogels, que 

proporcionen una porositat enorme i faciliten la transferència de massa.  

 

El comportament catalític de les mostres recobertes amb aerogel de Co-SiO2 

és molt millor que el de les mostres anàlogues de xerogel. 

 

L’activació de les mostres d’aerogel de Co-SiO2 és molt ràpida, el material 

resisteix escalfaments en aire com a mínim fins a 613K, i és estable envers al 

seu ús al llarg de diversos dies. 

 

Les mostres d’aerogel presenten un comportament prometedor i per tant es 

procedirà a realitzar un estudi detallat del seu comportament i propietats. 
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4.5. TREBAL FUTUR: 
 

Donada la dificultat de caracteritzar una mostra suportada en un monòlit, per tal 

d’obtenir relacions estructura - propietats i per poder entendre el comportament 

catalític, cal realitzar sèries anàlogues amb catalitzadors en pols així com 

realitzar un anàlisi complert de les mostres després de reacció. 

 

Els subproductes obtinguts que cal eliminar són el CH4 i el CO, sobretot el CO 

ja que enverina els elèctrodes de Pt (l’objectiu de la síntesi de l’H2 és el seu ús 

en piles de combustible), per això caldria modificar el catalitzador basant-nos 

en estudis realitzats en pols disponibles a la bibliografia o bé afegir un sistema 

de purificació al corrent de sortida  (es treballarà en ambdós aspectes). 

 

Per tal d’augmentar la quantitat de reactius al corrent d’alimentació i apropar-

nos a situacions cada cop més reals, es treballarà amb un sistema 

d’alimentació d’injecció directe de líquids, que permetrà observar el 

comportament del catalitzador en condicions d’ interès per la seva posterior 

aplicabilitat. 
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