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Fotosíntesi natural vs artificial
L’objectiu de la fotosíntesi és aconseguir energia. A la natura, a través d’aquest procés,
s’obtenen molècules d’ATP que són les encarregades de transportar energia química a l'interior
de les cèl·lules. A la fotosíntesi artificial obtenim molècules d’hidrogen i altres gasos que poden
ser altament combustibles i per tant servir com a font d’energia.
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Encara no sabem com
funciona…
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Però… els químics som bons imitadors i
ens inspirem en la naturalesa

El nostre projecte
Imitar la funció fotosintètica de les plantes verdes
i les algues és un dels principals reptes
tecnològics que avui afronten els científics de tot
el món. Per tal de dur a terme aquest projecte
s’ha creat un consorci multidisciplinari amb un
objectiu comú: crear una fulla artificial.

El consorci és un grup que treballa activament en el projecte
i es reuneix regularment.

A la cerca d’un catalitzador
Els catalitzadors són substàncies que incrementen la velocitat d’una reacció química. Se’n fa
servir poca quantitat i no es consumeix durant la reacció.
No tots els catalitzadors ens
serveixen, hem d’investigar
quin és el que ens dóna
millor rendiment!

Pas a pas, anem millorant el
dispositiu.

Aparells i material que utilitzem
En els elèctrodes fem la
deposició dels diferents
catalitzadors.

Cel·la electrolítica amb una
membrana impermeable:
testeja l’activitat catalítica
durant la reacció de
l’electròlisi de l’aigua. En el
càtode obtenim oxigen i en
l’ànode hidrogen.

Del mateix catalitzador
es testegen diferents
gruixos, pHs,
concentració, temps de
deposició, etc. per tal
d'obtenir les condicions
més òptimes.

El potencioestat és l’encarregat d’aplicar el
corrent o el voltatge que necessitem a la
cel·la.

Les voltametries cícliques ens informen dels potencials
redox i la regeneració dels catalitzadors.

Altres aplicacions
L’objectiu és aconseguir emissions zero gràcies a nous
combustibles renovables, noves matèries primeres per a
la indústria i generació neta d'electricitat.
Els vehicles d’hidrogen utilitzen cel·les de combustible
amb els motors elèctrics.

I per descomptat.... Els
coets!!!!

Institucions que formen part del projecte

La fotocel·la és un aparell que ens permet emetre
llum i així poder testejar l’activitat dels elèctrodes.

