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Una cel·la de combustible microbià (MFC), és un bioreactor capaç de convertir un substrat biodegradable directament a electricitat. Els bacteris a través del seu
metabolisme digereixen el carboni orgànic dissolt (COD) que es troba en la matèria orgànica del medi:
C12H22O11 + 13H2O → 12CO2 + 48H+ + 48e-.[1]

Els electrons resultants ens permetran generar energia elèctrica.

Imatge 1: Funcionament MFC

Imatge 1: Funcionament basic d’una cel·la de combustible microbià  [1]

Components MFC

 L’ànode: Elèctrode receptor de les càrregues negatives produïdes en les rutes metabòliques dels
bacteris.

 El càtode: Elèctrode receptor dels electrons que provenen de l’ànode i donador d’electrons cap a
l’oxigen que juntament amb els protons del medi formaran H2O

 Els microorganismes: Oxidació de la matèria orgànica (Carboni Orgànic Dissolt (COD)
C12H22O11 + 13H2O → 12CO2 + 48H+ + 48e-.

 Membrana d’intercanvi protonic: Permet únicament el pas de protons entre les dues cambres de la
Cel·la de combustible microbià

Gràfic 1: Corba de voltatge, potencia i intensitat

Gràfic 1: Ens mostra el voltatge òptim a màxim rendiment (0.4) [4]

Imatge 3: MFC després del sedimentador primari

Imatge 3: Ens mostra on hauria d’estar situada una MFC per a obtenir la màxima energia ja que es el punt on hi 

ha una màxima concentració de matèria orgànica. [3]

% Estalvi real
18,14%

Energia real
24.552,12 kWh/any

% Estalvi màxim teòric
223%

Energia màxima teòrica
303.112,644 kWh/any

Consum elèctric mitjà d’una depuradora a Catalunya: 135387 kw · h · any-1

Cabal mitjà d’una depuradora a Catalunya: 1788,2 m3 · dia-1   [2]

100% Coulombs 8,1% Coulombs

Per assolir els 1788,2 m3 dia-1 es necessiten dos reactors cilíndrics de 6m de 
diàmetre x 20m d’alçada.

Imatge 2: MFC experimental
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Imatge 2: MFC model, ens permet calcular el volum del 
nostre reactor [4]

INTRODUCCIÓ

L’objectiu del treball és introduir les cel·les de combustible microbià en un ambient social com a mètode per estalviar energia. 

MFC 
En Depuradora

MFC 
En llar

Avantatges: 
Llars generen aigua tractada
Benefici econòmic personal

Desavantatges: 
Alt cost en infraestructura
Difícil manteniment

Avantatges:
Infraestructura ja establerta
Fàcil manteniment

Desavantatges:
Problemàtica amb l’escalatge 
dels volums estudiats

OBJECTIU

APLICABILITAT PRÀCTICA

• Les MFC permeten un estalvi respecte els sistemes actuals.
• Es necessita millorar l’eficiència coulombica per a poder arribar al màxim

estalvi possible.
• Es necessiten estudis sobre l’escalatge de la tecnologia per a poder reduir el

volum dels reactors.
• Encara queda molt camí a recórrer per a poder treure el màxim rendiment a

una tecnologia tant recent.
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REFERÈNCIES

• La conversió d’energia des del substrat a electricitat és directe, permetent així altes eficiències.
• No tenen un requeriment de tractament de gasos, ja que el gas resultant es CO2 el qual no és necessita tractar.
• No necessiten una aportació d’energia extra sempre i quan el càtode estigui airejat passivament.
• Menor quantitat de fangs generats, implica menor cost en la deshidratació d’aquests.

AVANTATGES RESPECTE ALTRES TECONOLOGIES
Imatge 4: MFC versus mètodes fisicoquímics

Imatge 4: Es mostren les tecnologies existents per a la depuració d’aigües residuals [1]
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