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1. Bevezetés

Az elmúlt évtizedben a biotechnológia területén egyre nagyobb teret hódítottak a
mikrobiológiai üzemanyagcellákkal (Microbial Fuel Cell – MFC) kapcsolatos kutatások. Az
MFC-k alkalmazása új lehetőséget teremt oldott szerves szennyeződésekből történő
elektromos energia előállítására [1]. A mikrobiológiai üzemanyagcellákban zajló alapvető
folyamatokat az 1. ábra szemlélteti. Az üzemanyagcella anódterében zajlanak a
mikrobiológiai/biokémiai folyamatok, itt történik meg a szerves anyagok biodegradációja. A
baktériumok egy speciális csoportja, az ún. exoelektrogének, a szervesanyag oxidálásából
nyert elektronokat a citrát ciklusban redukált koenzimeikről anaerob környezetben képesek
egy szilárd vezető (a cella anódja) felületére transzportálni. Ebben a reaktorfélben szigorúan
anaerob, reduktív körülményeket kell biztosítani, ugyanis az oxigén vagy bármely más
potenciális oldott terminális elektron akceptor (pl. nitrát) meggátolja az áramtermelést,
ugyanis az exoelektrogén mikroorganizmusok az oldott terminális elektron akceptorokat
preferálják az elektród felületével szemben. Oldott terminális elektron akceptorok hiányában
azonban az életképes mikroorganizmusok spektruma jelentősen csökken, és ez lehetőséget ad
az exoelektrogén mikroflóra elszaporodására, valamint az anód felületén az exoelektrogén
mikroorganizmusokból álló biofilm kialakulására.

1. ábra. Két folyadékterű mikrobiológiai üzemanyagcella sémája [1]

A szervesanyag oxidációjából származó, baktériumok által leadott elektronok az anódról egy
áramkörön keresztül jutnak el a katódra. Az áramkörbe kötött fogyasztóval a keletkező
elektromos energia hasznosítható. Az elkülönített katód és anód folyadéktérrel rendelkező
cellák esetében a katódtér aerob, intenzíven levegőztetett és az anódtértől egy speciális,
protonokra szelektív ioncserélő membránnal van elválasztva. A membrán lehetővé teszi a



protonok áramlását az anódtérből a katódtérbe, ahol azok a folyadékban oldott oxigénnel, és a
katódra érkező elektronokkal (az elektród felületén) vízzé alakulnak.

Egy mikrobiológiai üzemanyagcellában az elérhető maximális elméleti feszültség ~1,2 V,
amit biokémiai folyamatok elektródpotenciál értékei határoznak meg [2]. A cellában fellépő
potenciál veszteségek következtében a különböző cellákban tapasztalt jellemző feszültség
érték tartomány 0,3-0,8 V. Mivel az MFC teljesítménye jelentősen függ a méretétől és
kialakításától, a cella teljesítményét meghatározó egyik legfőbb paraméter az elektródák
felülete. A tapasztalt teljesítmény értékeket ezért az elektród felületre szokás vonatkoztatni. A
különböző kialakítású cellák esetében az anód felületre vonatkoztatott ún. teljesítménysűrűség
jellemzően a 10 és 800 mW/m2 közötti tartományba esik [3]. Az MFC-kkel elérhető
feszültség és teljesítmény több cella soros/párhuzamos kapcsolásával jelentően növelhető.

A teljesítmény növelése mellett egy MFC tervezésekor fontos cél az is, hogy egységnyi
szerves szubsztrát mennyiségből a lehető legnagyobb mennyiségű elektromos töltést nyerjük
ki és hasznosítsuk elektromos energia formájában a rendszerben. Ennek számszerűsítésére
bevezették a coulombikus hatásfokot (Coulombic efficiency – CE). Értéke azt mutatja, hogy a
tápoldatban található szerves szubsztrátok oxidációja során nyerhető elektronok hányad része
(vagy hány százaléka) áramlik át az áramkörön.

[1]

Az MFC-k jellemző coulombikus hatékonysága a cella kialakításától, valamint a szerves
szubsztrát minőségétől függően széles tartományban mozoghat (1-50%). Egyes esetekben –
speciálisan kialakított és katalizátorokkal ellátott celláknál – 80% feletti coulombikus
hatásfokot is elértek [4].

A mikrobiológiai üzemanyag cellák felhasználása sokrétű: alkalmazhatók bioszenzorként, kis
teljesítmény igényű fogyasztók (mérőeszközök, meteorológia/navigációs bóják) elektromos
energia ellátására, a legígéretesebb felhasználási területük azonban a szennyvíztisztítás. A
szervesanyag eliminációval kapcsolt energia termelésen túl további energia megtakarítás
érhető el a konvencionális szennyvíztisztítási technológiákhoz képest, mivel a megfelelő
kialakítású (ún. légkatódos) MFC-k alkalmazása esetén a technológia nem igényel
levegőztetést, ami a hagyományos eleveniszapos technológiáknál önmagában kiteszi a
villamosenergia-szükséglet ~50%-át. Rendkívül fontos érv továbbá az MFC-k
szennyvíztisztítási célú alkalmazása mellett, hogy tisztítás során a biomassza hozam akár
80%-kal is kevesebb lehet, mint a hagyományos biológiai tisztítási technológiáknál [1], tehát
jelentősen kisebb mennyiségű további kezelést/elhelyezést/ártalmatlanítást igénylő fölös
biomassza keletkezik.

Kutatásunkban H-típusú, kétcellás MFC-ben vizsgáltuk a biodegradáció kinetikáját és a
kapcsolt elektromos energiatermelési hatékonyságot különböző modell szubsztrátok
(1. szintetikus tápközeg: acetát szén és energia forrás; 2. komplex tápközeg: pepton szén és
energia forrás) esetében, kiemelve a lehetséges jövőbeli technológiák potenciális tervezési és
üzemeltetési paramétereit. Egy rövid esettanulmányban megbecsültük, a budapesti szennyvíz
energia tartalmát.

2. Az alkalmazott cella, mérési módszerek

Vizsgálatainkat grafit elektródokkal ellátott H-típusú üzemanyag cellában végeztük (ld. 2. és
3. ábra). A katód és az anód tér egyenként 335 ml térfogatú volt, azonban a részletes analitikai



vizsgálatok és a megfelelő számú minta biztosítása érdekében az anódteret puffer tartállyal
bővítettük, az anódtér és az 1 l-es puffertartály között perisztaltikus pumpa biztosította a
cirkulációt). Mivel a biodegradáció kinetikai vizsgálata volt kutatásunk fő témája, a cella
tervezésénél és kialakításánál, valamint az elektród (katód/anód) felület arányok
meghatározásánál elsődleges cél volt, hogy az anódon zajló biodegradáció legyen a sebesség
meghatározó folyamat.  Korábbi kutatási eredményeink alapján [3] ennek megfelelően grafit
lap anódot és grafit szövet anódot alkalmaztunk, ~3 katód/anód felület aránnyal. A kutatásban
platina tartalmú katalizátor réteggel ellátott, ill. katalizátor réteg nélküli grafit katódokat is
alkalmaztunk. A cellát kommunális szennyvíztisztító telepről származó primer (előülepített)
iszappal oltottuk be. A cellát 30 °C-ra beállított termosztátban üzemeltettük. Az áramkörbe 0-
10000 Ohm között változtatható ellenállást kötöttünk, a biodegradációs kísérletekben 1000
Ohm külső ellenállás értéket állítottunk be. A küső ellenállásra eső feszültséget Uni-Trend 71-
A multiméterrel regisztráltuk. Az anódtérben az oldott szerves szubsztrátok biodegradációját
oldott szerves szén (Dissolved Organic Carbon, DOC) koncentráció mérésekkel követtük
nyomon, Elemental High-TOC analizátor alkalmazásával.

2. ábra. Az alkalmazott kísérleti elrendezés

3. ábra. A kísérlet során alkalmazott cella



3. Eredmények

A biodegradációs kinetikai vizsgálatok eredményei az általános szakirodalmi tapasztalatokkal
[2] koherens módon arra utalnak, hogy az alkalmazott platina katalizátor réteggel ellátott
valamint katalizátor réteg nélküli katódokat alkalmazó cellákban kialakuló feszültség és
áramerősség mind az acetát (4. ábra), mind a pepton (ld. 5. ábra) koncentrációjának
függvényében Monod-kinetika jellegű telítési görbét képez. A maximális elérhető feszültség
és teljesítménysűrűség acetát szubsztráttal, katalizátor réteget tartalmazó katód esetében 0,41
V-nak valamint 112 mW/m2-nek, katalizátor réteg nélküli katód esetében 0,32 V-nak valamint
68,2 mW/m2-nek adódott.  Pepton szubsztráttal katalizátor réteget tartalmazó katód esetében a
maximális feszültség 0,408 V, az ehhez tartozó teljesítmény sűrűség 110 mW/m2, katalizátor
réteg nélküli katód esetében pedig 0,33 V valamint 72,6 mW/m2  volt.  A mérési
eredményekre excel solver segítségével illesztettünk feszültség-koncentráció függési görbét.
Az az így nyert függvények féltelítési állandó értékei pepton esetében 0,7-0,8 mgDOC/l, míg
az acetát esetében 0,1-0,4 mgDOC/l tartományba estek, ami közel két nagyságrenddel kisebb
a szakirodalom vonatkozó értékeinél. Ez arra utal, hogy az MFC-kben a biodegradáció és a
kapcsolt energiatermelés a korábbiakban feltételezettnél jelentősen alacsonyabb szubsztrát
koncentráció értékek mellett is hatékony lehet. Az MFC-ben a biodegradációt követően az
anódtérből vett minta maradék KOI koncentrációja jellemzően 20-40 mg/l volt. Ennek az
eredménynek alapján valószínűsíthető, hogy a jövőben szennyvíztisztítási céllal kifejlesztendő
megfelelően tervezett és üzemeltetett mikrobiológiai üzemanyag cellákban a tisztított
szennyvíz minősége a jelenleg hatályos jogszabályban rögzített legszigorúbb, 50 mgKOI/l-es
határértéknek is megfelelhet.

4. ábra. A cellában kialakuló feszültség koncentrációfüggése acetát szubsztrát esetén



5. ábra. A cellában kialakuló feszültség koncentrációfüggése pepton szubsztrát esetén

A szubsztrát koncentráció időbeli lefutásának ismeretében kiszámítottuk a cella fajlagos
szervesanyag eltávolítási sebességét kinetikailag nem gátolt biodegradáció esetében (magas
szubsztrát koncentrációk mellett). Mivel a cella kialakítását úgy végeztük, hogy a cellában
zajló biodegradáció sebességét az anódon zajló folyamatok (és egyben az anódfelület)
határozza meg, a szervesanyag eltávolítási sebességet is az anódfelületre vonatkoztattuk. A
két különböző katód minőség és szubsztrát minőség esetében 1 m2 anódfelületen 1 óra alatt
eliminált DOC tömegének értékeit az 1. Táblázatban tüntettük fel.

1. Táblázat. Az MFC-ben tapasztalt fajlagos szervesanyag eltávolítási sebességek
(gDOC/h/m2)

Pepton Acetát

Pt katalizátor réteggel
ellátott katód 52,3 44,3

Katalizátor réteg nélküli
katód 48,7 42,8

A fajlagos szubsztrát eltávolítási sebességek a pepton szubsztrát esetében 12-18 %-kal
nagyobbnak adódtak az acetátnál tapasztalt vonatkozó értékekhez viszonyítva. Az ilyen
módon számított fajlagos szubsztrát eltávolítási sebesség értékek a laboratóriumi rendszerek
méretnövelésén alapuló, a későbbiekben tervezendő félüzemi/nagyüzemi technológiák fontos
tervezési paraméterei lehetnek.

A kísérleti rendszerben tapasztalt coulombikus hatékonyság értékek 14 és 20 % közé estek,
ami megfelel a szakirodalomban leírt hasonló elrendezésű cellák vonatkozó értékének.



4. Esettanulmány: a szennyvíz, mint energiaforrás

Kalorimetrikus méréseken alapuló vizsgálatok igazolták, hogy az átlagos kommunális
szennyvíz a megtisztításához szükséges energia mennyiségnél jellemzően közel egy
nagyságrenddel (9,3-szor) több energiát hordoz, elsősorban szervesanyag formájában [5]. A
szennyvíz által hordozott energiatartalom nagyságrendjének szemléltetésére számításokkal
becsültük meg a Budapesti szennyvizek teljes energiatartalmát. Budapest három nagy
szennyvíztisztító telepe (Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep, Budapesti Központi
Szennyvíztisztító Telep, Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep) naponta átlagosan ~480 000 m3

szennyvizet fogad és tisztít meg (szárazidei átlagokból számolva) [6,7,8].  A telepekre érkező
nyers szennyvíz jellemző átlagos KOI koncentrációját kutatócsoportunk korábbi felmérése
alapján 650 mg/l-nek tekintettük [8].  A kalorimetrikus vizsgálatok eredménye azt mutatta,
hogy a tipikus kommunális szennyvíz 1 g KOI értéket képviselő szervesanyag tartalma 14,7
kJ energiát hordoz [5].  Ezeket a paramétereket felhasználva megbecsültük a budapesti
szennyvíztisztító telepekre befolyó összes szennyvízből maximálisan kinyerhető elektromos
teljesítményt, az egy év alatt kinyerhető elektromos energia mennyiségét:

A számítás csak az energiatartalom nagysárendjét hivatott szemléltetni: a szennyvíz tényleges
szervesanyag tartalmának biodegradálhatósága, valamint az energia kinyerésének (akár
mikrobiológiai üzemanyag cellában, akár egyéb módon, pl. biogáz termelésével) feltételezett
hatékonysága jelentősen csökkenti ezt az elméleti maximális értéket. Mindazonáltal alapul
véve, hogy egy átlagos magyar háztartás évi energia fogyasztása ~3800 kWh, az óvatosabb
becslések is arra utalnak, hogy a budapesti szennyvizek szennyezőanyag tartalmának
hasznosításával sokezer lakás energiafogyasztásával ekvivalens energia mennyiség
termelhető, amelynek piaci értéke a hulladékból termelt elektromos energia kötelező átvételi
tarifájának ismeretében évente több milliárd forintnyi nagyságrendű érték.

5. Összefoglalás

Saját fejlesztésű H-típusú mikrobiológiai üzemanyag cellában végzett biodegradációs
kinetikai vizsgálataink eredményei az általános szakirodalmi tapasztalatokkal koherens
módon azt mutatták, hogy a cellában kialakuló feszültség és áramerősség mind a pepton, mind
az acetát koncentrációjának függvényében Monod-jellegű telítési görbét képez. A
kutatásunkban tapasztalt 0,1-től 0,8 mgDOC/l-ig terjedő tartományba eső féltelítési állandó
értékek azonban közel két nagyságrenddel alacsonyabbak a szakirodalomban korábban leírt
értékeknél. Ez alapján az feltételezhető, hogy bár az MFC alapú szennyvíztisztítási
technológiák kutatása világszerte alapvetően laboratóriumi méretekben zajlik, a méretnövelési
problémák megoldását követően a jövőben mikrobiológiai üzemanyag cellákból igen
hatékony szennyező anyag eleminációs technológiákat lehet kifejleszteni: a hazánkban a
tisztított szennyvízre vonatkozó hatályos legszigorúbb elfolyó KOI határértékek is tarthatók



lehetnek ilyen jellegű technológiákban. A cellákban tapasztalt 14-20 %-os coulombikus
hatékonyság a szakirodalomban leírtakkal egyezett. A fajlagos szubsztrát elávolítási
hatékonyság 42 és 53 gDOC/h/m2 tartományba esett. Ezek az alap értékek, valamint ilyen
módon számított hatékonyság a későbbi méretnövelés nélkülözhetetlen paraméterei lehetnek.
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