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Introducció 

El descobriment de les bactèries electrogèniques capaces de convertir l’energia 

química de la matèria orgànica en electricitat ens pot portar una nova forma d’energia 

molt més neta: les cel·les de combustible microbianes o MFCs. Aquesta tecnologia és 

capaç de degradar residus orgànics donant com a producte electrons i aigua. 

Les MFCs consten de dues cambres amb els seus elèctrodes, una anòdica i l’altra 

catòdica, un circuit elèctric amb una resistència i una membrana  semipermeable o 

pont salí. En la cambra anòdica hi la matèria orgànica i les bactèries mentre que en la 

catòdica trobem aigua amb oxigen dissolt. 

Hipòtesis 

És possible generar electricitat a partir d’orina mitjançant una cel·la de combustible 

microbiana. 

Millorant certs factors que influeixen en el seu funcionament podem millorar el seu 

rendiment. 

Objectius 

Construir una cel·la de combustible microbiana i monitoritzar el seu funcionament a 

través del voltatge que produeix. 

Experimentar l’efecte que tenen varis factors (resistència, materials, substrats,..). 

Construir una nova cel·la amb els resultats més favorables d’aquests factors per veure 

si podem augmentar la producció d’electricitat.  

Metodologia 

Després d’una àmplia recerca bibliogràfica per 

conèixer els principis en què es basa aquesta 

tecnologia, es va escollir el disseny, el mèt:ode i 

els materials més adients per a la construcció 

d’una cel·la microbiana. El seu rendiment va 

ser controlat mitjançant un voltímetre digital Imatge 1: Muntatge de la cel·la microbiana. Font: Pròpia 



connectat a un PC que donava resultats de voltatge a temps real durant tota la durada 

del seu funcionament. Amb la mesura del voltatge es va anar calculant altres 

paràmetres com la intensitat de corrent, la potència i la densitat de potència.  

Més tard es varen fer una sèrie d’experiments per valorar: 

 La resistència externa del circuit elèctric que donés la màxima potència a la 

cel·la.  

 El millor material per l’elèctrode de l’ànode entre 11 materials diferents i si les 

dimensions de la superfície d’aquest elèctrode influïen en la generació 

d’electricitat. 

 El millor inòcul de bacteris entre 3 substrats diferents. 

 La necessitat o no d’oxigenar el càtode. 

Tenint en compte els resultats obtinguts, es va construir una nova cel·la variant 

aquests factors. Finalment es van comparar les dues cel·les. 

Resultats 

La producció d’electricitat de la primera cel·la va ser continuada durant els 15 dies de 

funcionament donant una densitat de potència màxima de 1054 mW/cm2. 

Els resultats dels experiments (que es van tenir en compte en la construcció de la 

segona cel.la van ser): una resistència externa de 1000 Ω, el fang com a inòcul de 

bacteris, el zinc com a material de l’elèctrode anòdic amb una àrea més petita i el 

càtode oxigenat amb una bomba d’aire. 

La producció d’electricitat de la segona cel·la durant els 30 dies de durada del seu 

funcionament va ser molt superior a la primera donant una densitat de potència 

màxima de 12,023 mW/cm2. 

Conclusions 

 Els resultats ens indiquen que és possible generar electricitat a partir d’orina i que 

variant els factors que influeixen en la cel·la es pot millorar els seu rendiment. 

La  generació d’electricitat de les cel·les de combustible microbiana és molt petita i 

actualment no representen una font d’energia viable a nivell industrial però s’hauria 

d’insistir en millorar el seu rendiment ja que representa una tecnologia molt 

prometedora capaç de generar electricitat i al mateix temps donar com a producte 

aigua neta. 
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