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Előszó 

 

Már középiskolás koromban is a kémia szakkör kísérletes alkalmai nyűgöztek le a legjobban, 

így nem véletlen, hogy első egyetemi évem sikeres befejezését követően úgy határoztam, hogy 

csatlakozok valamelyik kutatócsoport munkájához. Elsőként Dr. Tardy Gábor válaszolt a 

levelemre, egy hét múlva pedig a rövid témabemutatást követően már tudtam, hogy elsőre 

megtaláltam, amit kerestem. 

Így esett, hogy 2012 szeptemberében a Szennyvíztisztítási Biotechnológiák Kutatócsoportban 

elkezdtem foglalkozni a mikrobiális üzemanyagcellákkal. A téma rendkívül innovatív és 

érdekfeszítő volt, egy év múlva pedig már azon kaptuk magunkat Lóka Máté kutatótársammal, 

hogy a kari TDK rendezvényen indulunk. Itt végül első helyezést értünk el, ez pedig egy olyan 

pályára állított engem a graduális képzés hátralevő részére, mely rengeteg plusz munkával, 

ámde izgalmakkal és elismeréssel is szegélyezve volt. Mikor szóba került, hogy jelentkezzek a 

doktori képzésre, gyorsan világossá vált számomra, hogy ez egy olyan lehetőség, amivel élni 

kell. 

Mindez azt is jelenti, hogy az értekezésben bemutatottak nem négy, jóval inkább kilenc év 

munkájának gyümölcse. A kutatási eredményeken felül szerencsére ezen időszak alatt számos 

élménnyel, baráti kapcsolattal és tapasztalattal is gazdagodtam, amiért rendkívül hálás vagyok. 

Bár a doktori képzés a végéhez közeledik, gyanítom, hogy ez csupán egy újabb mérföldköve 

tudományos pályafutásomnak. Még ennyi idő múltán is lázba hoz egy-egy kísérlet 

megtervezése és elkezdése, a témával való foglalkozásban pedig továbbra is örömömet lelem. 

A kutatás mindennapjaim szerves részévé vált, és büszkeséggel tölt el, hogy hozzájárulhatok a 

tudományos előrehaladásához, még ha csak apró morzsákkal is. 
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Kivonat 
 

A mikrobiális üzemanyagcella (Microbial Fuel Cell – MFC) olyan speciális bioreaktor, mely 

képes a biodegradálható szerves vegyületekben rejlő kémiai energiát közvetlenül elektromos 

energiává alakítani az úgynevezett exoelektrogén mikrobák segítségével. A technológia számos 

potenciális felhasználási lehetősége közül a legígéretesebbnek mutatkozó irányvonalak mentén 

három, a mikrobiális üzemanyagcellák fejlesztésével kapcsolatos célt tűztem ki magam elé. 

Vizsgálni kívántam egy mezopórusos nitrogén-dópolt szén-aerogél katalitikus aktivitását a 

katódon zajló oxigén redukciós folyamatokban, mivel a költséges nemesfém alapú 

katalizátorok olcsóbb alternatívái hozzájárulhatnak a technológia ipari alkalmazhatóságához. 

Célom volt egy léptéknövelt légkatódos MFC egység megalkotása, melynek segítségével nagy 

szervesanyag tartalmú tejipari modellszennyvíz tisztíthatóságát kívántam vizsgálni. Végül, de 

nem utolsó sorban terveim közt szerepelt egy biokémiai oxigénigény (BOI) meghatározására 

alkalmas MFC alapú bioszenzor kifejlesztése és az ehhez adaptált mérési módszer kidolgozása, 

mivel a mikrobiális üzemanyagcellák legígéretesebb felhasználási területe a bioszenzorként 

történő alkalmazás. 

Az elvégzett kísérletek eredményei alapján a nitrogén-dópolt szén-aerogél alapú 

elektródbevonat hatékony katód katalizátornak bizonyult. Alkalmazása az MFC maximális 

teljesítménysűrűsége mellett a cella belső ellenállására, a coulombikus hatásfokra és a 

szubsztrát hasznosítási sebességre is kedvező hatást gyakorolt. Bár elektrokatalitikus aktivitása 

elmaradt a platina katalizátorétól, használata mellett szól, hogy jelentősen csökkenthetné a 

mikrobiális üzemanyagcella alapú technológiák beruházási költségét. 

Költséghatékony anyagokat felhasználva megépítettem két 14 L-es, légkatódos MFC-kből álló 

szennyvíztisztító modult, melyekre tejipari műszennyvizet adagoltam. Alacsonyabb befolyó 

szervesanyag tartalom (500 mg KOI L-1) mellett a modulok képesek voltak a környezetbe 

bocsátásra vonatkozó kémiai oxigénigény (KOI) határértéknek megfelelni (110 mg KOI L-1), 

magasabb szervesanyag koncentrációk esetén (900-3000 mg KOI L-1) pedig teljesíteni a 

közcsatornára engedés határértékét (1000 mg KOI L-1). Az egységek praktikus kialakítása 

lehetővé teszi a kibocsátó igényeire szabott moduláris szennyvíztisztító rendszerek kialakítását 

is. 

A bioszenzorként történő alkalmazás kutatása során vizsgáltam a nátrium-acetát és a pepton 

koncentrációjának cellafeszültségre gyakorolt hatását H-típusú MFC-ben, amit megfigyeléseim 

alapján Monod-kinetika jellegű függvénnyel lehetett leírni. Megállapítottam, hogy az 

exoelektrogén biofilm maximális bioelektromosság-termelő képessége már igen alacsony 

szubsztrát koncentrációk esetén elérhető, tehát a szénforrások elektroaktív mikrobák általi 

biodegradációja már kis koncentrációk esetén is hatékonyan zajlik. 

Ezt követően légkatódos mikrobiális üzemanyagcellák szubsztrát koncentráció – áramerősség 

függvényét határoztam meg folytonos mérési módszerrel, ami szintén Monod-kinetikával volt 

leírható. Az eredmények alapján a kvantitatív analízis csak egy szűk koncentrációtartományban 

lehetséges, tehát a cella elsősorban alacsony szervesanyag tartalmú folyadékáramok, például 

természetes vízfolyások vagy szennyvíztelepi elfolyók monitorozására alkalmas. 
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Végül megvizsgáltam, hogy szakaszos mérési módszerrel meghatározható-e nagyobb 

szubsztrát koncentrációjú, akár nehezen biodegradálható szervesanyagot is tartalmazó minták 

BOI értéke légkatódos mikrobiális üzemanyagcellák segítségével. Kísérleteket végeztem 

különböző komplexitású és oldhatóságú modellszubsztrátok (acetát, pepton, keményítő és tej), 

valamint eltérő összetételű szennyvizekkel is. Minden esetben lineáris összefüggést találtam a 

cellák külső áramkörén átáramlott töltés és a beadagolt minták BOI5 értéke között, amiből arra 

következtettem, hogy az alkalmazott szakaszos mérési módszer – szemben a folytonos méréssel 

– nem csupán oldott könnyen biodegradálható szubsztrátok mennyiségi meghatározására 

alkalmas, hanem a lebegőanyag jellegű nehezebben biodegradálható szerves komponensek 

mérésére is. A kapott kalibrációs egyeneseket felhasználva kommunális szennyvizek biokémiai 

oxigénigényét határoztam meg, az eredmények relatív eltérése pedig 10%-nál kisebb volt a 

konvencionális méréssel meghatározott BOI5 értékekhez képest, ami az MFC alapú BOI 

bioszenzor és a kidolgozott mérési módszer alkalmazhatóságát igazolta. 

 

Abstract 
 

Microbial fuel cells (MFCs) are special bioreactors that can convert the chemical energy stored 

in biodegradable organics directly to electrical energy by the help of the so-called 

exoelectrogenic bacteria. The technology has various promising applications, my research 

focused on those that have the highest potential. In this work, electrocatalytic activity of a 

mesoporous nitrogen-doped carbon aerogel was investigated to find a cost-effective alternative 

to the commonly used platinum catalyst. A scaled-up air-cathod MFC unit was also built and 

used to treat high-strength dairy wastewater. Last but not least, a biosensor along with a 

measurement method were developed to determine the biochemical oxygen demand (BOD) of 

wastewater samples. 

Based on the research results, the mesoporous nitrogen-doped carbon aerogel proved to be an 

effective cathode catalyst with significant electrocatalytic activity. It had a positive effect on 

the maximum power density, the internal resistance, the Coulombic efficiency and the substrate 

removal rate of the cell. Although the results with aerogel coated cathodes did not reach the 

ones obtained with platinum catalyst, the use of innovative novel materials might still be 

advantageous due to their lower price and increased availability. 

By using low-cost structural materials, two scaled-up wastewater treatment modules consisting 

of air-cathode MFCs were built and fed with dairy wastewater. At lower influent concentrations 

(500 mg COD L-1), effluent chemical oxygen demand (COD) values were under the Hungarian 

discharge limit (110 mg COD L-1) applicable for dairy wastewaters, while at higher organic 

concentrations (900-3000 mg COD L-1) the requirement for discharge into the public sewer 

system (1000 mg COD L-1) was not exceeded. Results suggest that the investigated reactors 

may offer an easy to handle solution for on-site wastewater pretreatment in the form of modular 

MFC systems tailored to local needs. 
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The effect of substrate concentration (using different carbon sources, namely acetate and 

peptone) on the voltage of H-type MFCs was also investigated. Kinetic behavior of the 

biodegradation of both substrates were similar: Monod-like kinetics were obtained for the 

voltage versus dissolved organic carbon (DOC) function. Characteristic of the voltage versus 

DOC function suggests that the maximum power production efficiency can be maintained even 

at very low substrate concentrations, meaning that - based on kinetic considerations – 

exoelectrogenic carbon removal is effective even at low substrate availability. 

In the next step, concentration dependence of the current obtained in air-cathode MFCs was 

studied using acetate and peptone substrates, and a Monod-type relationship was found as 

expected. Half saturation constants were below 10 mg COD l-1 in each case, indicating that 

MFC biosensors are potentially applicable for detecting low concentrations of biodegradable 

organics in natural waters or wastewater treatment plant effluents. 

Finally, air-cathode MFCs were applied as biosensors for the determination of biochemical 

oxygen demand. Artificial samples containing various organics (acetate, peptone, corn starch, 

milk) and real wastewater samples provided linear correlations for charge (Q) versus injected 

BOD5, proving that besides soluble readily biodegradable substrates, the elaborated batch-type 

measurement method is appropriate for the determination of slowly biodegradable suspended 

and/or colloidal organics content as well. MFC measured BOD (BODMFC) concentrations 

calculated from the measured charge values and the calibration lines were then compared with 

the BOD5 concentrations (measured by the standard respirometric method) of several 

wastewater samples. The difference was less than 10% in average, demonstrating the 

applicability of the MFC based BOD measurement method. 
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Rövidítésjegyzék 
 

ABME - Aerobic bidirectional microbial electrode / aerob kétirányú mikrobiális anód 

AEM – anion exchange membrane / anioncserélő membrán 

ASM - Activated sludge Model 

ATP – adenozin-trifoszfát 

BET – Brunauer-Emmett-Teller modell 

BM – bipoláris membrán 

BOD/BOI – biological oxygen demand / biokémiai oxigénigény 

BOD5/BOI5 – biological oxygen demand (5 days) / 5 napos biokémiai oxigénigény 

BOIMFC – mikrobiális üzemanyagcella alapú bioszenzorral mért biokémiai oxigénigény 

CE – Coulombic efficiency / Coulombikus hatásfok 

COD/KOI – chemical oxygen demand / kémiai oxigénigény 

CSTR – completely stirred tank reactor / tökéletesen kevert tartályreaktornak 

DIET - direct interspecies electron transfer / közvetlen fajok közti elektrontranszfer 

DO – dissolved oxygen / oldott oxigén 

DOC – dissolved organic carbon / oldott szerves szén 

ECPs – electroconductive polymers / elektrokonduktív polimerek 

EET – extracelluláris elektron transzport 

FC – fuel cell / üzemanyagcella 

GMO – genetically modified organism / genetikailag módosított élőlény 

HRT – hydraulic retention time / hidraulikai tartózkodási idő 

Imax – elméleti maximális áramerősség 

Ks – féltelítési állandó 

MAFFC - microbial auto flow fuel cell 

MDC – microbial desalination cell / mikrobiális sótalanító cella 

MEC - mikrobiális elektrolízis cella  

MFC – microbial fuel cell / mikrobiális üzemanyagcella 

N – nitrogen / nitrogén 

NER - normalized energy recovery / normált energia visszanyerés 

OCV – open circuit voltage / nyitott áramköri feszültség 

OIST - Okinawa Institute of Scinece and Technology 

ORR – oxigén redukciós reakció 

P – phosphorus / foszfor 
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PANI - polianilin 

PCBs - polychlorinated biphenyls / poliklórozott bifenilek 

Pd – power density / teljesítménysűrűség 

PEM – proton exchange membrane / protoncserélő membrán 

PMFC - plant MFC / növényi üzemanyagcella 

POPs – persistent pollutants / perzisztens szennyezők 

Pt/C – platinázott csontszén 

PTFE – politetrafluoretilén 

PVC – polivinil-klorid 

Q – átáramlott össztöltés 

R2 – determinációs koefficiens 

Rb – belső ellenállás 

Rk – külső ellenállás 

RSD – relative standard deviation / relatív szórás 

SD – standard deviation / szórás 

Si - inert szervesanyag koncentráció 

Skrit – kritikus szubsztrát koncentráció 

SMFC - submersible microbial fuel cell 

TEA – terminális elektron akceptor 

TSS – total suspended solids / lebegőanyag tartalom 

Umax – elméleti maximális feszültségérték 

VFA – volatile fatty acids / illékony zsírsavak 

Vnet – nettó, avagy hasznos térfogat 
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1. Bevezetés 
 

Az emberiségnek a XXI. század folyamán számos kihívással kell szembenéznie és potenciális 

megoldást találnia. Ezek közül is kiemelkedik a globális felmelegedés, melynek antropogén 

eredete mára általánosan elfogadott tény lett, gyorsuló üteméhez pedig hozzájárul a Föld 

túlnépesedése, a fejlődő országok iparának és fogyasztásának felfutása, valamint hogy 

energiaigényünk jelentős hányadát fosszilis tüzelőanyagok felhasználásával fedezzük. Hatására 

a szélsőséges időjárási anomáliák egyre gyakoribbá válnak, a sarki jégsapkák olvadásának 

következtében pedig a tengerszint jelentős emelkedésére számíthatunk, így nagy kiterjedésű 

területek válhatnak rövidesen lakhatatlanná az elsivatagosodás vagy a víz alá kerülés miatt. 

Mindez olyan folyamatokat is katalizálni fog, mint a népességvándorlás, mely az egyre 

növekvő társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségekből fakadóan már amúgy is komoly problémát 

jelent egyes régiókban. Ezzel párhuzamosan az erőforrásokért folytatott harc szűkösségük és a 

növekvő igények következtében várhatóan egyre kiélezettebbé válik. 

A fosszilis energiahordozók csökkenő hozzáférhetősége jó példa az erőforrások szűkösségére. 

Jelenleg az emberiség energiaszükségletének háromnegyedét a kőolaj, a földgáz és a kőszén 

adja (British Petroleum Company, 2020). Jólétünket és fejlődésünket javarészt ezekre 

alapozzuk, ám olajkészleteink a jelenlegi fogyasztási trendek mellett előreláthatólag csupán az 

évszázad végéig lesznek elegendőek. A véges hozzáférhetőség, valamint az egyre bonyolultabb 

és költségesebb kitermelés mellett a klímaváltozásban betöltött szerepük is a mértéktelen 

használat ellen szól. Nem véletlen tehát, hogy a megújuló energiaforrások használata egyre 

nagyobb népszerűségnek örvend, hiszen jellemzően környezetkímélőbbek, hosszútávon is 

fenntarthatók, továbbá kiépítésükkel az energiafüggetlenség is növelhető. 

A megújuló energiaforrások kiaknázása mellett érdemes időt és anyagiakat nem sajnálva olyan 

új megoldásokat is kutatni, melyek képesek lehetnek egyes technológiai szektorok 

energiahatékonyságát növelni. Szennyvízkezelés területén erre példaként hozhatók fel a 

nagyobb tisztítótelepeken felépített anaerob rothasztók, melyek a keletkező fölös biomasszából 

nagy metántartalmú biogázt képesek előállítani. Ezt gázmotorokban hasznosítva elektromos 

energia nyerhető, ami a telep szükségletét részben, vagy akár (külső forrásból származó 

biomassza fogadása esetén) teljes egészében is fedezheti. A kutatás-fejlesztés úttörő 

tevékenysége természetesen az élet több területén is tetten érhető, így várhatóan a XXI. század 

jelentős kihívásaira is tudományos áttörések és innovatív új technológiák kínálnak majd 

megoldást. 

Többek között ilyen technológia lehet az úgynevezett mikrobiális üzemanyagcella (Microbial 

Fuel Cell – MFC) is. Az MFC-k olyan speciális bioreaktor, melyek képesek a biodegradálható 

szerves vegyületekben rejlő kémiai energiát közvetlenül elektromos energiává alakítani az 

úgynevezett exoelektrogén mikrobák segítségével. Habár az elektroaktív mikrobákkal 

kapcsolatos első megfigyeléseket már az 1910-es évek elején feljegyezték (Potter, 1911), a téma 

csupán az elmúlt két évtized folyamán kezdett el egyre nagyobb figyelmet kapni a 

biotechnológiai kutatásokban. A növekvő érdeklődést jól tükrözi a témában megjelenő angol 

nyelvű tudományos közlemények dinamikusan növekvő száma (1.ábra). Mindez azzal 

magyarázható, hogy az MFC alapú technológiáknak számos felhasználási lehetősége van, 
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többek között új távlatokat nyithatnak meg a bioelektromosság-előállítás, az ökotoxikológiai 

vizsgálatok és a szennyezés-eliminálás (pl.: szennyvízkezelés) területén. Széleskörű ipari 

alkalmazása azonban egyelőre várat magára, ennek legfőbb gátja a szükséges szerkezeti 

anyagok (membránok, katalizátorok) igen magas piaci ára. 

 

1. ábra: A megjelent tudományos közlemények becsült száma évekre lebontva 
(Google Scholar-ban „microbial fuel cell” kifejezésre keresve, 2021.04.06.) 

Doktori tevékenységem során elsősorban a mikrobiális üzemanyagcellák bioszenzorként 

történő alkalmazhatóságát vizsgáltam. Tanulmányoztam az MFC rendszerekben biofilmet 

képző exoelektrogén mikroorganizmusok biodegradációjának kinetikáját nem toxikus bontható 

szubsztrátok esetén, valamint szennyvizek biokémiai oxigénigényének meghatározására 

alkalmas MFC alapú bioszenzort fejlesztettem ki.  

Munkám során kutattam az MFC-k alkalmazhatóságát szennyvízkezelés területén is. Két darab 

léptéknövelt, 14 L hasznos térfogatú légkatódos mikrobiális üzemanyagcella szervesanyag 

eltávolítási hatékonyságát vizsgáltam tejipari szennyvíz betáplálása mellett. Méréseim alapján 

a vizsgált MFC alapú rendszerek alkalmazhatóak lennének magas szervasanyag tartalmú 

élelmiszeripari szennyvizek előkezelésére a csatornára bocsájtást megelőzően, így eleget téve 

a jogszabályi követelményeknek. 

Kutatásomban új szén-aerogél alapú katódkatalizátorokat is teszteltem, melyek potenciális 

alternatívái lehetnek az általánosan alkalmazott, ámde költséges platina alapú katalizátoroknak. 

Az eredmények alapján a kifejlesztett anyagok kedvezőbb árú alternatívát kínálhatnak a 

katódon zajló oxigén redukciós reakció katalízisére, ezzel hozzájárulva a beruházási költségek 

csökkentéséhez, és így a mikrobiális üzemanyagcellák széleskörű elterjedéséhez. 
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2. Irodalmi áttekintés 
 

2.1. A mikrobiális üzemanyagcellák 

2.1.1. Az MFC-k működésének alapjai 

Az oxidatív anyagcserét folytató heterotróf baktériumok a szerves szénvegyületek egy részét 

szén-dioxiddá oxidálják, miközben redukált koenzimek (NADH, FADH2) képződnek. Ezeket 

a mikroorganizmusnak valamilyen úton szükséges regenerálni (azaz oxidálni), mivel az oxidált 

formák elengedhetetlenek a katabolikus folyamatokhoz, például a kulcsszerepet játszó citrát 

ciklus reakcióinak lejátszódásához. A regenerálás egy membránhoz kötött folyamat során megy 

végbe a légzési elektrontranszportlánc segítségével, ami a koenzimektől átvett nagy energiájú 

elektronokat a terminális elektron akceptorhoz (TEA) továbbítja. A lánc (oxigén hasznosítása 

esetén) 4 nagyméretű transzmembrán fehérjekomplexből, valamint több kisebb elektronszállító 

molekulából – mint például a koenzim-Q, vagy a citokrómok – áll. A transzportlánc tagjai 

redoxpárokat alkotnak, az egymást követő lépések hajtóereje pedig a redoxpotenciál-

különbség, ahogy az a 2. ábrán is megfigyelhető. 

 
2. ábra: a légzési elektrontranszportlánc tagjai közötti redox-potenciál különbségek (Sass & Laskay, 2013). 

A négy nagy enzimkomplexből három működése során protonokat pumpál ki a baktérium 

citoplazmájából a környezetét savanyítva. A transzport koncentrációgradienssel szemben megy 

végbe, így energiaigényes. A felvett elektronok energiája azonban a komplexeken belül annyit 

csökken, hogy a kapcsolt folyamat összességében termodinamikailag kedvező lesz. A 

kipumpált H+ ionok protongradienst hoznak létre, a visszaáramlás pedig egyedül az ATP-

szintáz enzimkomplexen keresztül tud megvalósulni. A visszaáramlás közben felszabaduló 

energiát kémiai energiává alakítva (kemiozmotikus út) a komplex ATP-t szintetizál. Ez a 

többfunkciós nukleotid a sejten belüli energiaátvitel kulcsmolekulája, így a mikroba életben 

maradása, növekedése és szaporodása szempontjából létfontosságú. A teljes folyamatot 

oxidatív foszforilációnak nevezzük és a 3. ábra mutatja be sematikusan. 
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3. ábra: Az oxidatív foszforiláció sematikus ábrája 

(Electron Transport Chain and Oxidative Phosphorylation, Biology Dictionary) 

A természetben az oxigén mellett terminális elektron akceptorként funkcionálhat többek között 

a szulfát és a nitrát is, ilyenkor a mikrobák ún. szulfát-légzést illetve nitrát-légzést folytatnak. 

Ehhez némileg eltérő légzési enzimrendszerre van szükség (J. Chen & Strous, 2013), ám a 

folyamat lényege ugyan az: a szubsztrátok oxidációja során nyert „nagy energiájú” elektronok 

segítségével a mikroorganizmus energiát termel ATP formájában a membránkötött oxidatív 

foszforiláció során. A fermentatív anyagcsere során zajló szubsztrát szintű foszforilációval 

összehasonlítva egységnyi szerves szénforrást elfogyasztva lényegében egy nagyságrenddel 

több energiát képesek az élőlények előállítani, mely rávilágít a terminális elektron akceptorként 

felhasználható molekulák hasznosításának evolúciós előnyére. 

Amennyiben egy mikroba lokális környezetében nem található meg az említett oldott TEA-k 

egyike sem, akkor azt anaerob környezetnek hívjuk. Normál esetben ilyenkor fermentatív 

anyagcsere zajlik annak minden energetikai hátrányával együtt. Léteznek azonban olyan 

baktériumok, melyek képesek közvetlenül sejten kívüli szilárd fázisú terminális elektron 

akceptoroknak, például vas- vagy egyéb fém-oxidoknak leadni biodegradációból származó 

elektronjaikat (Logan, 2009). Ennek eredményeképp anaerob környezetben is képesek oxidatív 

anyagcserét végezni, és így szaporodási előnyre tesznek szert a fermentatív anyagcserét folytató 

mikrobákkal szemben. Az extracelluláris elektron transzportra (EET) képes mikrobákat 

összefoglaló néven exoelektrogéneknek, vagy elektrokémiailag aktív mikrobáknak hívjuk. 

A mikrobiális üzemanyagcella egy speciális bioreaktor, ami a szerves vegyületek kémiai 

kötéseiben rejlő energiát képes exoelektrogén mikroorganizmusok segítségével közvetlenül 

elektromos energiává, „bioelektromossággá” alakítani. Az MFC-ben zajló alapvető 

folyamatokat a 4. ábra mutatja be egy két elektródterű cella példáján. 

Az anódtér jellemzően anaerob, itt történik meg a szerves anyagok biodegradációja. Általában 

vegyes mikrobatenyészettel oltják be, az inokulum forrása lehet például anaerob üledék, 

különböző szennyvizeket, eleveniszap, de akár tengervíz is. Természetesen a kezdeti 

Intracelluláris tér 

Periplazmatikus tér 

Foszfolipid 

kettősréteg 

Elektron transzportlánc 

 ATP szintáz 
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mikrobiális összetétele nagyban meghatározza az MFC-ben később kialakuló mikrobiális 

konzorciumot: a vegyes tenyészetből azok a mikroorganizmusok fognak szelektálódni, 

elszaporodni és benépesíteni az anódteret, melyek az adott körülmények között a 

legéletképesebbek (Aiyer & Vijayakumar, 2021). A folyamat nem feltétlen jár együtt minden 

esetben egy stabil exoelektrogén biofilm kialakulásával, ezért sokszor preszelekciós 

eljárásokkal (pl.: iron-enrichment method) növelik az elektroaktív mikrobák mennyiségét az 

inokulumban (Aiyer & Vijayakumar, 2021; Shchurska et al., 2019). Oldott terminális elektron 

akceptorok hiányában azonban a biofilm képzésre hajlamos exoelektrogén mikrobák 

szaporodnak és népesítik be az anód felületét jellemzően. Ennek oka, hogy a koenzimek 

regenerálásából származó elektronokat a szilárd vezető elektród felületére transzportálják, tehát 

képesek az oxidatív anyagcserére, így metabolikus előnyük van az egyéb fermentatív 

anyagcseréjű mikrobákkal szemben. 

Mivel a fakultatív anaerob exoelektrogének az oldott terminális elektron akceptorokat 

preferálják az elektród felületével szemben, ezért bármely potenciális oldott TEA jelenléte 

meggátolja az EET-t (Logan, 2008). Ezenfelül az anódtérbe jutó nagyobb mennyiségű 

oxigénnek akár toxikus hatása is lehet, mivel az obligát anaerob exoelektrogének pusztulását is 

okozhatja. Ennek ellenére érdekes módon a teljes anaerobitás és a reduktív körülmények 

állandó biztosítása nem elengedhetetlen. A legfrissebb kutatási eredmények alapján a csekély 

mennyiségű oxigén jelenléte bizonyos esetekben akár javíthatja is az MFC-k hatékonyságát. 

Kimutatták, hogy a mikroaerofil anódtér, vagy épp az anaerob és aerob körülmények periodikus 

váltakozása kedvezően hathat az MFC-k hosszútávú stabilitására, valamint speciális 

kialakítások esetén a szervesanyag eltávolítás hatékonysága is javulhat például kommunális 

szennyvíz kezelése során (Hoareau et al., 2021). Mindez az anódtér mikrobiális összetételével 

és a kialakuló biofilm szerkezetével magyarázható, mely – főleg komplex szervesanyag 

tartalmú befolyók, mint például a szennyvizek esetén – rendkívül diverz. 

Az elektrokémiailag aktív mikrobák mellett számos különböző fermentatív anyagcserét folytató 

baktérium, sőt, akár metanogén ősbaktériumok is megtelepedhetnek az anódtérben. A 

fermentatív mikrobák a komplex szubsztrátok hidrolízisével és további bontásával olyan 

anyagcsere melléktermékeket hoznak létre (például szerves illósavakat), melyeket az 

exoelektrogének nagy hatékonysággal képesek szubsztrátként hasznosítani, így jelenlétük 

sokszor kedvező (Kiely et al., 2011). A metanogének ezzel szemben kedvezőtlenül 

befolyásolják az MFC-k bioelektromosság-termelő képességét, elsősorban a szubsztrátért (pl. 

acetát) való kompetíció miatt, így szelektív gátlásuk számos esetben kedvező lehet (Kaur et al., 

2014). Az MFC-k anódterében kialakuló, az alkalmazott szubsztrát jellege által befolyásolt és 

időben akár dinamikusan is változó speciális mikrobiális ökoszisztéma összetétele és tagjai 

közötti komplex kölcsönhatások tehát nagyban meghatározzák az adott üzemanyagcella 

tulajdonságait és hasznosíthatóságát. 
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4. ábra: Az MFC-ben zajló alapvető folyamatok (Lorant et al., 2015) PEM: protoncserélő membrán 

Az intenzíven levegőztetett aerob katódtér egy speciális, jellemzően protonokra szelektív 

ioncserélő membránnal (PEM: proton exchange membrane, pl. Nafion®) van elválasztva az 

anódtértől. A biodegradációból származó elektronok egy külső áramkörön keresztül jutnak el a 

katódra, aminek felületén megtörténik az oxigén redukciós reakció (ORR - oxygen reduction 

reaction) a következő egyenlet szerint: 

O2  +  4 e−  +  4 H+ =  2 H2O                     [1] 

Az ORR során mellékreakcióként hidroxid ionok is keletkezhetnek, ami a katolit elektród körüli 

rétegeinek pH emelkedését okozhatja. Ez a folyamat, valamint a mikrobiális tevékenységnek 

köszönhető exoelektrogén biofilmen belüli lokális savasodás a két elektród közötti pH eltolódás 

jelenségéhez vezethet, ami képes az elektron transzfert limitálni (Oliot et al., 2016). 

A membrán szelektív diffúziós gátként lehetővé teszi, hogy a kialakuló töltéskülönbség és 

protongradiens hatására H+ ionok áramoljanak a két reaktorfél között, de hatékonyan gátolja 

például az oxigén átjutását az anódtérbe. Az ORR-hez szükséges oldott oxigén koncentrációja 

a folyamatos, aktív levegőztetésnek köszönhetően gyakorlatilag telített marad, ugyanis az 

oxigén beoldódása a katódtér elektrolitjába gyorsabb, mint a katódreakció. 

Látható, hogy az MFC-k működése a korábban bemutatott légzési elektron transzportláncon 

végbemenő konszekutív lépések közül az utolsónak – azaz a TEA redukciójának – a térben való 

elválasztásán alapszik, melynek kulcsa az extracelluláris elektron transzportra való képesség.  

A folyamatba beiktatott külső áramkörre mérőeszközöket vagy akár fogyasztót is 

kapcsolhatunk, így a mikrobiális üzemanyagcella által szolgáltatott elektromos energia 

mérhetővé és felhasználhatóvá válik.  

szubsztrátok 

Anódtér Katódtér 
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2.1.2. Az extracelluláris elektron transzport 

Az extracelluláris elektron transzportnak több módja ismert, melyeket az 5. ábra szemléltet. 

 
5. ábra: Az exoelektrogének és a membránfelület közötti elektrontranszfer mechanizmusai (Kumar et al., 2015). 

A. Rövidtávú direkt elektrontranszfer, fizikai kapcsolat a szilárd vezetővel: A jellemzően 

Gram-negatív exoelektrogének külső membránjában vagy periplazmás terében megtalálható 

redox-aktív molekulák, például a c-típusú citokrómok lehetővé teszik az elektronok leadását a 

vezető felületre. Geobacter sulfurreducens esetén ilyen citokrómok többek között az omcB, 

omcE, omS, omcT és omcZ, melyeknek elvesztése (pl. deléciója) szignifikánsan csökkenti az 

EET hatékonyságát (Orellana et al., 2013). A c-típusú citokrómok mellett alternatív 

elektrontranszport komponensek lehetnek a dehidrogenázok, a vas-kén fehérjék, quinonok és 

b-típusú citokrómok is, ám OmcZ deficiens sejteknél a biofilm kialakulása és az áramtermelés 

is elmaradt minden esetben. Gram-pozitív exoelektrogének esetén is sejtfal asszociált 

citokrómok kialakulását figyelték meg, ami további bizonyíték ennek a fehérjecsaládnak az 

univerzális és kritikus szerepére az elektrontranszferben (Kumar et al., 2015). Bár a folyamat 

során fellépő potenciálveszteségek minimálisak, a kizárólag ilyen jellegű elektrontranszfer 

üzemanyagcellák esetén mégsem kedvező, ugyanis az anód felületén csupán elenyésző 

mennyiségű egyrétegű mikrobafilm képes megtelepedni, ami az áramtermelés limitációját 

okozza (jóval kisebb áramsűrűség értékek [A m-2]) (Torres et al., 2010). 

B. Kémiai mediátor molekulák: Ezek jellemzően olyan mikrobák által szekretált oldott 

extracelluláris vegyületek, amik több redoxállapottal rendelkeznek, ennek köszönhetően 

képesek az elektronokat az anód felületére transzportálni. Gram-pozitív és negatív baktériumok 

A
n

ó
d
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esetén is (pl.: Geothrix fermentans, Shewanella oneidensis, Pseudomonas aeruginosa, vagy 

Lactococcus lactis) megfigyelték már mediátormolekulák képződését, ilyenek például a 

riboflavinok, a piocianin, és a fenazin-1-karboxamid is. A citokrómok ebben a folyamatban is 

szerepet kapnak, hiszen elősegítik az elektronok mikrobafelszínre jutását, valamint a 

mediátorok redukálásában is közrejátszanak (Kumar et al., 2015). A mediátorok előnye, hogy 

redoxpotenciáltól függően egyszerre többféle, térben akár jóval távolabb található TEA és a 

mikroba között képes az elektronszállításra. Hátrányuk, hogy a direkt elektrontranszferhez 

képest jóval nagyobb a fellépő potenciálveszteség, továbbá a célzottság hiányának, a 

természetben előforduló alacsony mediátorkoncentrációknak és a lassú diffúziónak 

köszönhetően a vezető felületére érkező elektronfluxus is jelentősen kisebb (limitált 

áramsűrűség értékek ez esetben is) (Torres et al., 2010), így a mediátorokon alapuló EET MFC 

rendszerekben nem kedvező.  

C. Hosszútávú direkt elektrontranszfer nanopílusokkal: Bizonyos baktériumok képesek 

elektronszállításra alkalmas pílusokat képezni. A kutatások alapján ezek a fémszerű 

vezetőképességgel rendelkező mikrobiális függelékek kiemelt szerepet játszanak például a 

szilárd Fe(III)-oxid Geobacter sulfurreducens általi hasznosításakor. Az elektrontranszfer ezen 

formájában a citokrómokon felül a PilA elnevezésű konduktív fehérje filamentumok is 

kulcsfontosságúak (Kumar et al., 2016). Kimutatták továbbá, hogy a közvetlen fajok közötti 

elektrontranszferben is (direct interspecies electron transfer – DIET) közrejátszanak, például 

anaerob rothasztókban kiválóan alkalmasak az exoelektrogének és az elektrotróf metanogének 

közti DIET-re (Dubé & Guiot, 2015). A nanopílus képzés egyik előnye, hogy lehetővé válik a 

„hosszútávú” célzott elektrontranszport, míg közvetlen fizikai érintkezés esetén a mikroba csak 

szoros környezetében lévő szilárd TEA hasznosítására lenne képes. Ezen kívül a fellépő 

potenciálveszteségek is alacsonyabbak, valamint a pílusok segítségével többrétegű biofilm is 

kialakulhat az anód felületén, ami magasabb áramsűrűség értékek elérését is lehetővé teszi 

(Torres et al., 2010). Ennek köszönhetően MFC-kben a nanopílus alapú EET a legkedvezőbb. 

 
6. ábra: Transzmisszós elektron mikroszkópos felvétel G. sulfurreducens ről (balra) és a baktériumból származó tisztított 

nanopílus fehérjékről (jobbra) (Fu et al., 2020). 

1 μm 100 nm 
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Az MFC anódjának felületén növekvő, nanopílusokkal rendelkező baktériumokból álló biofilm 

egy igen fontos eltérést mutat a hagyományos biofilmekhez képest. Utóbbi kialakulása során a 

felszínen először megtapadó baktériumrétegen újabb és újabb sejtek telepedhetnek meg, ezzel 

elzárva a „mélyebb” rétegeket a tápanyagoktól és a TEA-tól. Hosszabb távon ez a korlátlan 

vastagodás a biofilm leromlását és pusztulását okozza. Ezzel szemben egy MFC-ben az 

elektroaktív sejteknek valamilyen módon kapcsolódniuk kell az anód felszínéhez, hogy a TEA-

hoz hozzáférjenek, továbbá a tápoldatból a mélyebb biofilm rétegekbe diffúzióval eljutó 

szubsztrátoktól sem lehetnek elzárva. Ennek következtében egy exoelektrogén biofilm elméleti 

vastagsága limitált a szubsztrát diffúzió által. Míg az első mikrobaréteg közvetlenül képes 

érintkezni a felülettel, addig a többi csak pílusok segítségével képes elérni azt közvetlenül vagy 

DIET segítségével közvetetten. Amennyiben a megvastagodott biofilm mélyebb rétegeiben 

szubsztrát limitáció hatására pusztulni kezdenek az exoelektrogének, úgy a DIET hatékonysága 

is csökkenhet. 

Ennek az elképzelésnek némileg ellentmond, hogy érett elektrokémiailag aktív biofilmeket 

vizsgálva jelentős mennyiségű halott exoelektrogén sejttömeget figyeltek meg az 

elektródfelülethez közelebb, ami csak részlegesen gátolta a külső aktív réteg anódfelületre 

történő elektrontranszferét (Sun et al., 2015). Ez a fajta biofilm vastagodás, valamint a mélyebb 

rétegek pusztulása elsősorban konvencionális biofilmek esetén figyelhető meg, ahol akár több 

milliméteres filmek is képződhetnek, azonban ilyen vastagságú elektroaktív biofilmek 

kialakulására a szakirodalomban nem találni példát. Feltételezhető, hogy az exoelektrogén 

biofilm megvastagodásának mégis van egy felső határa, hisz az elpusztult sejtek 

elektrokonduktív tulajdonsága a lízisük során megszűnhet, TEA hiányában pedig az 

exoelektrogén biofilm további növekedése is korlátozott. Ez lehet az egyik oka annak, hogy az 

érett elektroaktív biofilmek biomassza hozama jóval alacsonyabb (0,020 ± 0,008 g VSS g  

KOI-1 (Wilson & Kim, 2016); 0,08 g TSS g KOI-1 (Brown et al., 2015)) az anaerob (0,04-0,1 g 

KOI g KOI-1 35°C-on) vagy aerob (~0,67 g KOI g KOI-1 heterotrófok esetén és ~0,24 g KOI g 

KOI-1 autotrófok esetén) mikrobák hozamához képest (Wilson & Kim, 2016). Ez az alacsony 

hozam MFC alapú technológiák esetén kifejezetten előnyös. Biológiai szennyvízkezelés során 

például a biomassza szaporulat (fölösiszap) utókezelése és elhelyezése jelentős költségtétel. 
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2.1.3. Elektronikai alapok 

Egy mikrobiális üzemanyagcellát áramkörbe kapcsolva áramforrásként hasznosíthatunk, amit 

a következő három fontos paraméterrel jellemezhetünk: 

- A cellában kialakuló maximális feszültség értékével nyitott áramkör esetén (open circuit 

voltage – OCV). 

- A cella által leadott maximális teljesítménnyel. 

- A cella belső ellenállásával. 

Az OCV nagymértékben függ a biofilm összetételétől és a cella kialakításától, ugyanakkor a 

maximális elméleti feszültségkülönbség értékét az anódon és a katódon zajló reakciók 

szubsztrátjainak és termékeinek termodinamikai viszonya határozza meg. Egy reakció által 

szolgáltatott elektromotoros erő (Eeme) a Nernst-egyenletből számolható: 

Eeme = E0 −
RT

nF
ln (

[szubsz]s

[term]t
)                        [2] 

ahol E0 az elektromotoros erő standard körülmények között, R az egyetemes gázállandó (8,314 

J mol-1 K-1), T az aktuális termodinamikai hőmérséklet (K), n az átadott elektronok mólszáma, 

F a Faraday konstans (F=96485 C mol-1 elektron), míg a [szubsz] és a [term] a szubsztrát(ok) 

és a termék(ek) aktivitása a megfelelő sztöchiometriai együtthatóval (s, t) hatványozva. Az 

üzemanyagcellákban a pH értéke jellemzően 7 körüli az alkalmazott elektrolitok 

pufferkapacitásának köszönhetően, ám a rendszerek üzemeltetési hőmérséklete legtöbbször 

eltér a standard (298,15 K) hőmérséklettől (Logan, 2008). 

Egy terminális elektron akceptorként oxigént hasznosító cella katódreakcióját a már korábban 

ismertetett [1]-es egyenlettel, míg anódreakcióját a [3]-as reakcióegyenlettel írhatjuk le. 

NADH + H+ → NAD+ + 2H+ + 2e−                [3] 

Amint az látható, az egyenletben szerepel a proton, tehát a reakcióközeg pH-ja befolyásolja a 

kialakuló elektródpotenciált. A pufferelt közeg miatt azonban jellemzően „7-es pH-ra normált” 

potenciállal szokás dolgozni (𝐸0
′ ). Mivel egy üzemanyagcella potenciálja az anód és a katód 

potenciáljának a különbsége, ezért semleges pH-n a következő összefüggéssel írható le, 

Eelm
′ = EKat

′ − EAn
′                                                 [4] 

ahol E’Kat a katód, míg E’An az anód elektródpotenciálja 7-es pH-n. A katódpotenciál értéke 

0,840 V, míg az anódpotenciálé -0,320 V, így egy MFC-ben a potenciálkülönbség elméleti 

értéke (Rabaey & Verstraete, 2005): 

Eelm
′ = 0,840 V— (−0,32 V) = 1,16 V           [5] 

A gyakorlatban azonban ennél kisebb értékeket lehet csak elérni, ami azzal magyarázható, hogy 

egy MFC-ben jelentős potenciálveszteségek lépnek fel. A 7. ábra ezeket a 

potenciálveszteségeket mutatja be szemléletesen. 
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7. ábra: Potenciálveszteségek egy MFC-ben (Rabaey & Verstraete, 2005). 

Megfigyelhető az extracelluláris elektron transzfer vesztesége (1), a pufferként is funkcionáló 

sóoldat ellenállásából fakadó veszteség (2), az anódon fellépő veszteségek (3), a V-vel is jelölt 

külső ellenállásra eső hasznos potenciálkülönbség és a membrántranszport vesztesége (4), a 

katódon fellépő veszteségek (5), végül pedig a terminális elektron akceptor redukciójának a 

vesztesége (6). Ennek következtében egy MFC-ben mérhető feszültség a külső ellenállástól 

függően jellemzően 0,2-0,6 V közötti érték lehet, míg a nyílt áramköri feszültség (OCV) felső 

határa körülbelül 0,75-0,8 V körüli (Rabaey & Verstraete, 2005). 

Az MFC által leadott teljesítmény a feszültség (UMFC), és a külső ellenálláson átfolyó 

áramerősség (I) szorzataként számolható: 

P = I ∙ UMFC   [6] 

Az Ohm-törvényt a feszültségre rendezve azt kapjuk, hogy 

𝑈𝑀𝐹𝐶 = 𝑅𝑘 ∙ 𝐼                             [7]  

ahol Rk az alkalmazott külső ellenállás nagysága [Ω]. Ezt behelyettesítve a [6]-os egyenletbe 

az MFC-k teljesítményének számítására használt egyik képletet kapjuk: 

P = I2 ∙ RK                      [8] 

Amennyiben az Ohm-törvényt az áramerősségre rendezzük és behelyettesítjük [6]-ba, akkor 

szintén a teljesítmény számítására alkalmas egyenlethez jutunk. Mivel az MFC-k áramkörén 

leggyakrabban a külső ellenállásra eső feszültséget mérik, ezért praktikusan ezt használják a 

teljesítmény számítására: 

P =
UMFC

2

Rk
                 [9] 

Fontos figyelembe venni, hogy egy MFC teljesítménye jelentősen függ a méretétől és 

kialakításától, amit a következő gondolatmenet alapján könnyen beláthatunk. Az áramerősség 

definíció szerint a vezető keresztmetszetén időegység alatt áthaladó elektromos töltés nagysága 

(1 Amper = 1 Coulomb/sec). Az áthaladó elektromos töltés nagysága azonban az átáramló 

elektronok mennyiségével arányos (1 mol elektron esetén ez 96485 Coulomb, ezt fejezi ki a 

ANÓD KATÓD PEM 
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Faraday állandó is), ami pedig elsősorban az elektród felületén megtapadt exoelektrogén 

biomassza mennyiségétől, valamint a mikroorganizmusok metabolizmusának sebességétől 

függ. Nagyobb elektródfelületen több mikroba tapadhat meg, így a biofilm több elektront képes 

leadni a felületnek időegység alatt, tehát az áramerősség is nagyobb lesz. Éppen ezért a 

teljesítményértékeket leggyakrabban az elektródák felületére, a cella teljesítményét befolyásoló 

egyik legfőbb paraméterre szokás vonatkoztatni. Mivel MFC-k esetén gyakran az anódon zajló 

biodegadációs folyamatok a sebesség meghatározók, ezért szinte kivétel nélkül anódfelületre 

szokás vonatkoztatni a teljesítményt. Ezek alapján a teljesítménysűrűséget (PdAn) a következő 

formulával definiálhatjuk: 

PdAn =
I2∙RK

AAn
                   [10] 

Az MFC-re tekinthetünk úgy is, mint egy áramforrásra, ami sorba van kötve két ellenállással: 

a belső (Rb), és a külső (Rk
’) ellenállással (Logan, 2008). Soros kapcsolásnál az eredő ellenállás 

az egyes ellenállások összege, ezt kihasználva a [9]-es egyenlettel analóg módon felírhatjuk az 

elméleti maximum teljesítményre a következő képletet, 

Pelm,max =
Ueme

2

(Rk+Rb)
      [11] 

ahol Ueme az MFC elektomotoros ereje. Ha felhasználjuk, hogy adott Ueme mellett a külső 

ellenállásra jutó teljesítmény (Pk) arányos a külső ellenállás és az eredő ellenállás arányával, 

valamint hogy Ueme és a belső ellenállás is a külső ellenállás értékétől független állandónak 

tekinthető, akkor a külső ellenállásra eső teljesítmény a külső ellenállás nagyságának 

egyváltozós függvényeként értelmezhető. 

Pk(Rk) =
Ueme

2 Rk

(Rk+Rb)2      [12] 

A teljesítmény a külső ellenállás függvényében egy maximumos görbét ír le, a maximum helye 

Ueme és Rb pontos ismerete nélkül is meghatározható paraméteresen, csupán deriválnunk kell a 

[12]-es kifejezést. Ügyelve a deriválási szabályokra, valamint figyelembe véve, hogy Rk és Rb 

pozitív számok azt kapjuk, hogy a függvény szélsőértéke ott lesz, ahol a külső és belső 

ellenállás értéke megegyezik: 

−Rk
2 + Rb

2 = 0               [13] 

   Rk = Rb                      [14] 

[13]-ból az is látszik, hogy ha Rb-be „balról tartva” (Rk<Rb) a kifejezés értéke pozitív, míg 

„jobbról tartva” (Rk>Rb) a kifejezés értéke negatív. Ezzel beláttuk, hogy Rk=Rb esetben a 

függvénynek maximumhelye van. Ez azért fontos, mert ha a külső ellenállás függvényében 

ábrázoljuk a teljesítményt, akkor ennek a görbének a maximumhelye kijelöli az MFC belső 

ellenállását is, tehát grafikus meghatározást tesz lehetővé (Lóránt & Lóka, 2013). Mindebből 

az is következik, hogy egy MFC üzemeltetése során választanunk kell a maximális teljesítmény 

(Rk=Rb) és a maximális áramerősség (Rk~0) között. azaz maximális teljesítmény esetén a 

rendszerben elérhető elektródfelületi reakciósebesség egy részét elveszítjük. 

Egy cella belső ellenállásának meghatározása lehetséges polarizációs görbe felvételével (lásd 

4.3 fejezet), melyet én is általánosan alkalmaztam munkám során. Nehézséget jelent azonban, 

hogy az MFC-k belső ellenállás dinamikusan változhat, ennek lekövetése pedig nem egyszerű. 
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Egy megoldás a polarizációs görbék rendszeres felvétele, melyet akár automatizálni is lehet 

(Finarelli et al., 2012). Egy másik érdekes módszer azt használja ki, hogy Rk=Rb esetén a cella 

teljesítménye maximális, így pár iterációs cikluson belül az elvárt mértékben megközelíthetjük 

Rb értékét Rkülső-vel, valamint annak változását is lekövethetjük. A belső ellenállás pontos 

ismeretének köszönhetően az üzemeltetés precízebbé válhat, így az MFC-k teljesítménye 

növelhető (Pinto et al., 2011), vagy épp lerövidíthető a stabil exoelektrogén biofilm 

kialakulásához szükséges beoltási fázis időigénye (Buitrón et al., 2017). 

Egy MFC esetén az is fontos szempont, hogy egységnyi szerves szubsztrát felhasználása során 

a lehető legnagyobb mennyiségű energiát tudjuk kinyerni a rendszerből. Ennek mérésére 

vezették be a Coulombikus hatásfokot (Coulombic efficiency - CE). Értéke megmutatja, hogy 

a tápoldatban található szerves szubsztrátok oxidációja során maximálisan kinyerhető 

elektronok hány százaléka áramlik át a külső áramkörön. 

CE =
Kinyert töltésmennyiség

Összes kinyerhető töltés a szubsztrátban
∙ 100          [15] 

Mivel 1A = 1C/sec, ezért ha az áramerősséget idő szerint integráljuk, akkor a teljes átáramlott 

töltésmennyiséget kapjuk. Ezt felhasználva egy szakaszos üzemeltetésű, egyféle szubsztrátot 

hasznosító MFC rendszer esetén a Coulombikus hatásfok a következőképp írható fel: 

CE =
M ∫ I dt

t
0

F∙n∙vAn∙∆c
             [16] 

ahol M a szubsztrát moláris tömege (g mol-1), ∆c a szubsztrát koncentrációjának (g dm-3) 

változása t idő alatt, F a Faraday konstans (96485 C mol-1 elektron), n a mólonként kinyerhető 

elektronok száma és Van az anódtér térfogata (dm3). Többféle, vagy komplex biodegradálható 

szubsztrátok esetén ez a képlet azonban nem alkalmazható, ilyenkor praktikusabb a tápoldat 

összesített kémiai oxigén igényének (KOItotal) változását vizsgálni (Logan, 2008). 

  



22 
 

2.2. Az MFC-k kialakítása és típusai 

A mikrobiális üzemanyagcellák alakja, mérete és felépítése rendkívül sokféle lehet. Ebben a 

fejezetben a leggyakrabban alkalmazott cellatípusokat, illetve néhány egyéni megoldást 

kívánok bemutatni a teljesség igénye nélkül azzal a céllal, hogy az MFC alapú technológiák 

változatosságára rámutassak. Az olyan paraméterek, mint az elektródok vagy a membránfelület 

mérete, ezek aránya és anyagminősége, vagy az esetlegesen alkalmazott katalizátorok részletes 

tárgyalása jelen fejezetnek nem célja. 

2.2.1. Két elektródterű mikrobiális üzemanyagcellák 

Az ioncserélő membránnal elválasztott anód- és katódtérrel rendelkező üzemanyagcellákat „két 

elektródterű” (dual chamber vagy double-chambered) MFC-nek hívják. Ezek két jól 

elkülöníthető reaktorfélből állnak, anyagukat tekintve pedig leggyakrabban üvegből vagy 

különböző műanyagokból készülnek. Belső térfogatuk a pár mikrolitertől akár a több száz 

literig is terjedhet (Flimban et al., 2019). Az anódhoz hasonlóan a katód is egy vizes oldatban 

helyezkedik el, ami jellemzően aktívan levegőztetett az ORR-hoz szükséges oldott oxigén 

pótlásának céljából, a szelektív diffúziós gátként szolgáló membrán pedig a két félcella 

illesztésénél foglal helyet tömítőgyűrűk között. Jó példa erre a kialakításra egy kompakt 

téglatest alakú MFC (8/A. ábra), vagy épp a klasszikus H-típusú üzemanyagcella (8/B. ábra). 

 

8. ábra: A, Egy kompakt, téglatest alakú, két elektródterű cella. B, Klasszikus H-típusú üzemanyagcella (Flimban et al., 2019). 

A két elektródterű konstrukciók egyik problémája, hogy az anód és a katód gyakran térben távol 

helyezkedik el egymástól. Ezenfelül az alkalmazott membránok is lassítják az iontranszportot 

(konvektív helyett konduktív folyamatok), ráadásul szelektivitásuk sem 100%-os, így az oxigén 

anódtérbe jutását sem képesek tökéletesen meggátolni. Eredményképp ezeknek a celláknak a 

belső ellenállása viszonylag magas, ami pedig az elérhető elektromos teljesítmény rovására 

megy (Flimban et al., 2019). Használat szempontjából előnytelen, hogy ezeket az MFC-ket 

jellemzően szakaszosan üzemeltetik, az anódtér szerves szubsztrát tartalmát friss tápoldattal 

történő átmosással pótolják bizonyos időközönként. Mindemellett a katódoldat oldott oxigén 

szintjét energiaigényes aktív levegőztetéssel kell biztosítani, amennyiben pedig alternatív 

elektronakceptorokat alkalmaznak a katódtérben, úgy azok rendszeres cseréjét (vagy folytonos 

regenerációját) is meg kell oldani. Mindezek ellenére ez az MFC típus kedvelt és széles körben 

elterjedt, mivel könnyen kezelhetők, egyszerűen kialakíthatók akár laboratóriumi 

Anód Katód 
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üvegeszközök átalakításával, valamint kellőképp robosztusak és stabilan üzemelnek. Szintén 

fontos, hogy a két elektródtér szelektív diffúziós gáttal történő elválasztása számos olyan 

kísérletet tesz lehetővé, amit más konstrukciók esetén nem lehetne kivitelezni, így az 

alapkutatás szempontjából is kiemelten fontosak ezek a rendszerek. 

Ennek a kialakításnak további előnye az egy elektródterű cellákhoz képest, hogy a 

rendszer teljesítménye javítható a katódoldat pH-jának kontrollálásával, a levegőztetés 

térfogatáramának növelésével vagy tiszta oxigén adagolásával, esetleg a katódoldatban 

alternatív elektronakceptor alkalmazásával (Flimban et al., 2019). Habár az oxigén 

elérhetőségének és magas redoxpotenciáljának köszönhetően az egyik legkézenfekvőbb TEA, 

azonban számos más vegyület felhasználhatóságát vizsgálták már kedvezőbb 

redoxpotenciáljuk, jobb oldhatóságuk, vagy hatékonyabb katódreakciójuk miatt. A kálium-

ferricianid koncentrációját például kevésbé limitálja oldhatósága, és bár (ferrocianiddá történő 

átalakulásának) redoxpotenciálja alacsonyabb az oxigénéhez képest, ám túlfeszültsége 

jelentősen kisebb. Ennek köszönhetően akár 50-80%-kal magasabb teljesítményt lehet elérni 

egyszerű szénkatód és kálium-ferricianid használatával, mint oxigénnel és platina katalizátorral 

ellátott elektróddal. Hátránya, hogy toxikus és regenerációja komplikált, így elsősorban 

laboratóriumi kísérletekben van szerepe. A kálium-peroxo-diszulfát erős oxidálószer, amit 

fehérítőszerként alkalmaznak több iparágban is. Veszélyes hulladék, MFC-k esetén mégis 

kiemelkedően magas standard redoxpotenciálja (+2,12 V) teszi alkalmassá, hogy alternatív 

TEA-ként használják. 

Bizonyos esetekben az oxigéntől eltérő TEA alkalmazása a cella teljesítménye szempontjából 

kedvezőtlen, ám az MFC-k alkalmazhatóságának körét bővítheti. Az emberi egészségre és a 

környezetre káros vegyületek - például nitrogénformák (elsősorban nitrát és nitrit), perklorát és 

nehézfémek (Hg2+, Cr4+, Cu2+, VO2
+) - eltávolíthatók két elektródterű cellák katódterében, így 

a vízminőség javítására is alkalmas lehet ez a technológia (Ucar et al., 2017). 

Látható, hogy az alternatív elektronakceptorok használata sok lehetőséget rejt magában, 

ugyanakkor a szükséges regenerációs eljárások gyakran a fenntarthatóság rovására mennek, 

továbbá a terepen való alkalmazást is megnehezítik. Léteznek azonban olyan technológiai 

eljárások, ahol a TEA-ként funkcionáló molekulák regenerációját egy kapcsolt folyamat 

segítségével oldják meg. Egy ilyet mutat be a 9. ábra is. A két elektródterű MFC katódjának 

felületén Fe(III) ionok redukálódnak, az így keletkező Fe(II) ionok pedig a kapcsolt abiotikus 

üzemanyagcella (FC – fuel cell) anódján oxidálódnak. A két félreaktor közötti elektrolit 

cirkulációnak köszönhetően az Fe3+ regenerációja folytonos. Az ehhez szükséges végső 

elektronakceptor jelen esetben is az FC katódján zajló ORR, ám a speciális kialakításnak és 

üzemeltetésnek köszönhetően a két rendszer által leadott együttes teljesítmény közel hússzor 

akkora volt, mint egy konvencionális MFC esetén. Ennek köszönhetően a technológia 

hatékonysága és fenntarthatósága szimultán javult (Eom et al., 2011). 
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9. ábra: A, A kapcsolt rendszer sematikus ábrája (BM – bipoláris membrán, AEM – anioncserélő membrán). 

B, A működő prototípus. (Eom et al., 2011) 

Egyes esetekben az MFC katódterén belül lehetséges az elektronakceptor regenerálása 

mikrobák segítségével. Leptothrix discophora SP-6 mangánoxidáló baktérium (manganese-

oxidizing bacteria – MOB) biofilmjének segítségével a katódoldatban megtalálható Mn2+ ionok 

oxidálódnak nagy hatékonysággal. A kialakuló mangán-dioxid a katód felületén rakódik le, 

ahol pedig az anódtérben zajló exoelektrogén biodegradációból származó elektronok hatására 

redukálódni fog. A körfolyamathoz szükséges egy végső elektronakceptor, mely ebben az 

esetben is az oldott oxigén, így lényegében az Mn2+ - MnO2 ciklus redox mediátorként 

funkcionál, míg a mikrobák a folyamat biokatalizátorai. Ilyen módon kiküszöbölhető az 

elektródfelülethez kötött ORR kinetikus gátja, a cella teljesítménye pedig jelentősen 

növekedhet (Rhoads et al., 2005). Azokat a katódokat, ahol nem csupán abiotikus reakciók 

játszódnak le, hanem mikroorganizmusok által mediált folyamatok is zajlanak, összefoglaló 

néven biokatódoknak hívjuk. A szakirodalomban számos, az imént bemutatotthoz hasonló 

példa található. A kedvező tulajdonságú redox mediátorok alkalmazásához és folytonos 

regenerálásukhoz azonban nem feltétlen szükségesek mikrobák, akár teljesen abiotikus úton is 

megoldható a folyamat. Például fotokatalitikus reakció segítségével a jodid - trijodid 

regeneráció kivitelezhető oldott oxigén jelenlétében (J. Li et al., 2010), ahogy azt a 10. ábra 

szemlélteti. 

 

10. ábra: Egy példa redoxmediátorok folytonos abiotikus regenerálására a katódtérben: a jodid – trijodid átalakulás 
fotokatalízise (Ucar et al., 2017). 
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2.2.2. Egy elektródterű MFC-k 

Az egy elektródterű – avagy légkatódos – mikrobiális üzemanyagcellák nem rendelkeznek 

elkülöníthető katódtérrel és levegőztetett katódoldattal. Az anódtér általában egy protoncserélő 

membránnal elválasztott porózus, légkörre nyitott vezető anyaggal van összekapcsolva, így az 

ORR-hoz szükséges oxigén pótlása diffúzióval történik a légkörből. A légkatódos MFC 

rendszerek nagy népszerűségnek örvendenek számos kedvező tulajdonságuknak köszönhetően: 

egyrészt az elektródák térben jóval közelebb helyezkedhetnek el egymáshoz és a membránon 

keresztüli protonfluxus is nőhet a két elektródterű MFC-khez viszonyítva, így a belső 

ellenállásuk alacsonyabb. A légkatód felületén az oxigén redukciója is hatékonyabban folyhat, 

így nem véletlen, hogy egyterű üzemanyagcellákkal magasabb teljesítményértékek érhetőek el. 

Ha számításba vesszük, hogy az aktív levegőztetés (buborékoltatás) energiaigénye is 

megtakarítható, akkor a legmagasabb nettó energianyereség ilyen kialakítással érhető el. Ezen 

okokból kifolyólag a légkatódos MFC rendszerek tekinthetők a leginkább fentarthatónak és a 

leghatékonyabbak, továbbá az üzemeltetési költségek is alacsonyak (Chatterjee et al., 2018). 

Az egy elektródterű celláknak kedvezőtlen tulajdonságaik is vannak, például a szivárgásbiztos 

kialakítás nehezebb, az exoelektrogén anyagcserét gátló oxigén diffúziója az anódtérbe 

nagyobb mértékű lehet, ezen felül pedig gazdaságossági problémát jelent a használt 

katalizátoranyagok magas piaci ára. A légkatód porózus anyagának kiszáradása akár az ORR 

megszűnését is eredményezheti (Chatterjee et al., 2018; Flimban et al., 2019), épp ezért a 

napjainkban alkalmazott légkatódok több eltérő funkciójú rétegből állnak, ahogy azt a 11/A. 

ábra mutatja.  

A légkatódok alapja szinte kivétel nélkül valamilyen vezetőképes, kémiailag és mechanikailag 

ellenálló, olcsó anyag. Ez általában szénszövet, de van példa fém (pl.:rozsdamentes acél) vagy 

fémötvözet alapú katódokra is. Szénszövet esetén egy fémből készült hálószerű áramgyűjtő 

réteg is előnyös lehet a jobb vezetőképesség miatt. A cella teljesítményének javítása érdekében 

egy katalizátor réteget is fel szoktak vinni. Ennek segítségével növelhető a légkatód affinitása 

az oxigénhez, valamint az ORR aktiválási energiája is csökkenthető. Megkülönböztethetünk 

nemesfém alapú (platina, réz), egyéb fém alapú (nikkel, kobalt, mangán, stb.) és aktivált 

(általában heteroatom tartalmú) szén alapú katalizátorokat. Katalitikus aktivitás szempontjából 

jellemzően az előbbiek kedvezőbbek, noha több új fejlesztésű anyag esetén platina tartalmú 

katalizátorral összemérhető teljesítményeket értek el, ráadásul ezek ár szempontjából gyakran 

kedvezőbbek. Az elektródfelületre történő felvitelükhöz szükség van valamiféle rögzítőanyagra 

is. Erre alkalmasak lehetnek különböző polimerek, például hatékony protontranszporter 

tulajdonságának köszönhetően a legelterjedtebb a Nafion®, de költségkímélőbb megoldást 

jelenthet a polivinilidén-fluorid, a polifenil-szulfon, vagy a polidimetil-sziloxán használata. 

Végül érdemes felvinni a katód levegőre nyitott külső felére egy hidrofób diffúziós réteget, 

mely egyrészt megóvja az elektródot a párolgás miatti elektrolitvesztéstől és kiszáradástól, 

továbbá az anódtérbe jutó oxigén mennyiségét is limitálja. Leggyakrabban több rétegben felvitt 

politetrafluoretilént (PTFE) használnak diffúziós rétegként. 

 



26 
 

 
11. ábra: A, Légkatódos MFC felépítésének sematikus ábrája (Chatterjee et al., 2018). B, Szakirodalomben fellelhető fénykép 

működő celláról (Sawasdee et al., 2015). C, Kutatócsoportunk által összeállított légkatódos cella. 

A diffúziós rétegek számának növelésével a cella CE értéke javul, hiszen az exoelektrogén 

metabolizmust gátló anódtérbe diffúzióval bejutó oxigén mennyisége csökken, azonban ezzel 

párhuzamosan a légkatód belsejében elérhető oxigénszint is csökken, ami az ORR limitálásához 

és teljesítménycsökkenéshez vezet. A kísérletek alapján jellemzően 3-4 réteg felvitelével érhető 

el az optimális vastagság PTFE és az alternatívaként használható polidimetil-sziloxán esetén is 

(Chatterjee et al., 2018). 

A légkatódok esetén további problémát jelent az úgynevezett elárasztás jelensége, mikor a 

levegőre néző oldalon található diffúziós rétegek és a katód porózus konduktív anyaga között, 

vagy a porózus anyagban pangó folyadékréteg alakul ki. Ez nagyban ronthatja az O2 

elérhetőségét a légkatód belsejében, ami pedig az MFC teljesítményének szignifikáns 

csökkenéséhez vezet (Chatterjee et al., 2018; F. Zhang et al., 2012). 

2.2.3. Egyéb, speciális típusok 

Az MFC-k kutatásának előrehaladtával újabb és újabb cellakialakítások születnek a 

felhasználási célnak vagy a körülményeknek megfelelően, így számos egyedi elképzelés öltött 

formát a közelmúltban (Mathuriya et al., 2018), ezek közül mutatok be párat a következőkben. 

Szennyvizek minősítésekor a biokémiai oxigénigény (BOI) az egyik legfontosabb paraméter, 

így ennek mérése elengedhetetlen. A jelenleg alkalmazott ex situ analitikai eljárás idő- és 

munkaerő-igényes, ezért nagy az igény folytonos online szenzorokra, melyek képesek lennének 

mérni szennyvizek BOI-ját. Ilyen mérőeszköznek szánták a 12. ábrán bemutatott folyadékba 

süllyeszthető üzemanyagcellát (SMFC - submersible microbial fuel cell). Működési elve 
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megegyezik a korábban bemutatott légkatódos rendszerekével, azonban jelen esetben egy 

„kifordított” egy elektródterű celláról van szó. Az anód nyitott a külvilág felé, míg a légkatód 

a cella belsejében foglal helyet. A rendszert a mérendő fluidumba süllyesztik, a légkatód 

folytonos működéséhez szükséges levegőcserét pedig a katódtér folyadékfelszín fölé vezetett 

csővezetékeivel oldják meg (Peixoto et al., 2011). Hiegemann és munkatársai egy 

kialakításában és működési elvében ehhez teljesen hasonló SMFC-t alkottak meg 

szennyvíztisztítási célra. A különbség, hogy a cella térfogata jelentősen nagyobb volt (255 L), 

valamint a légkatódok rozsdamentes acél és aktívszén alapúak voltak (Hiegemann et al., 2019). 

 
12. ábra: A bioszenzorként alkalmazható, folyadékba süllyeszthető (submersible microbial fuel cell) mikrobiális 

üzemanyagcella sematikus képe (Peixoto et al., 2011). 

A biodegradációból közvetlenül kinyerhető elektromosság miatt az MFC-kre legtöbbször 

energiatermelő egységekként gondolnak, azonban léptéknövelt folytonos üzemű rendszerek 

esetén a folyadékáramok pumpálásának, vagy épp a szükséges kevertetésnek az energiaigénye 

miatt gyakran a nettó energiahozam negatív. A probléma áthidalására, valamint az egyszerű 

üzemeltetés céljával alkották meg az önálló áramú mikrobiális üzemanyagcellát (microbial auto 

flow fuel cell – MAFFC). Ez egy aktivált szén bevonatú kövekkel feltöltött centrális 

anódtartályból és az ezt körülvevő speciálisan kialakított katódtérből áll, melyen az anódtérből 

kilépő szennyvíz csak kígyózva tud átáramolni a katódlemezek között (13. ábra). A 

szennyvízkezelésre kifejezetten alkalmas cella nettó energiatermelő, mivel üzemeléséhez külső 

energiaforrásra szükség nincs, továbbá karbantartásigénye alacsony és hosszú távon is stabilan 

működik (Mathuriya et al., 2018). 

Tubuláris kialakítású folytonos üzemű MFC-re is számos példa található a szakirodalomban. 

Ezeknek egy részében semmiféle szelektív diffúziós gátként szolgáló membránt nem 

alkalmaznak, így csökkentve az előállítási költséget. Külön anód- és katódoldatról sem 

beszélhetünk, ugyanaz az alul betáplált szubsztrátokat tartalmazó tápoldat áramlik felfelé az 

egész reaktorban, melynek alsó felében találhatók az anódok, míg a felső levegőztetett részben 

a katódok. Az üzemeltetés szempontjából kritikus, hogy az oxigén a katódtérből ne érhesse el 

áramlással szembeni diffúzióval az anódteret, ennek megakadályozására általában valamiféle 

töltetet alkalmaznak a katódrégió előtt. 
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13. ábra: Önálló áramú mikrobiális üzemanyagcella sematikus keresztmetszeti képe (Mathuriya et al., 2018). 

A 14. ábra egy tubuláris MFC-t mutat be. A költséghatékony kialakítású cella esetén a 

szénszövet anódok egy sóderágyban foglalnak helyet. A rendszerre műszennyvizet táplálva 

hatékony szervesanyag eltávolítást figyeltek meg, mely jelentős elektromos teljesítmény 

leadásával párosult (Thung et al., 2015). 

 

14. ábra: Egy költséghatékony, membránmentes alsó betáplálású „upflow” MFC (Thung et al., 2015). 
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A léptéknövelés egyik módja olyan MFC rendszerek létrehozása, melyeken belül több azonos 

felépítésű cella foglal helyet. Ezeket rétegelt elrendezésű üzemanyagcelláknak hívják, és találni 

példát akár 1 m3 össztérfogatú kísérleti berendezésre is (Liang et al., 2018). Egy ilyen általános 

elrendezést mutat be a 15/A. ábra, amin megfigyelhető a több szorosan egymás mellé szerelt 

kisméretű MFC egység. Az így létrejövő kompakt elrendezés megkönnyíti a cellák soros vagy 

párhuzamos kapcsolását hidraulikailag vagy elektromosan az adott kísérletnek és felhasználási 

célnak megfelelően. 

 

15. ábra: A, Rétegelt elrendezésű MFC sematikus ábrája (Patel et al., 2019). B, Szennyvízkezelésre kialakított 1 m3 

össztérfogatú, 50 darab rétegelt elrendezésű alegységből álló üzemanyagcella rendszer (Liang et al., 2018). 

Szintén említésre méltó, meglehetőesen újszerű megoldás az úgynevezett ABME (Aerobic 

bidirectional microbial electrode) elektródot tartalmazó MFC-k. Az ABME típusú elektródon 

kialakuló speciális biofilm mélyebb rétegei exoelektrogén mikrobákból állnak, míg a külső 

rétegek konvencionális aerob biofilmnek tekinthetők. A forgó elektród fele mindig levegővel 

érintkezik, ezen a részen zajlik az ORR, míg másik fele a szubsztrátban gazdag szennyvízbe 

merül, ahol a biofilm felszínén aerob, a konduktív elektródfelszínhez közeli rétegekben pedig 

exoelektrogén biodegradáció zajlik. Ezen rendszerek jellemzője a rendkívül hatékony 

szervesanyag elimináció, amit továbbá lehet javítani a forgó elektród potenciáljának 

szabályzásával. Egyes mérések alapján a kémiai oxigénigény eltávolítási sebessége elérte az 

1300 g O2 L−1 m−2 d−1-ot, ami jelentősen meghaladja a konvencionális forgó biofilmes 

kontaktorokra jellemző 11-47 g O2 L
−1 m−2 d−1 értékeket. Mi több, elkerülhető a tradicionális 

MFC-kre jellemző elektródák közti pH eltolódás jelensége (anód - savasodás, katód – 

lúgosodás) is (Hoareau et al., 2021).  
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2.3. Az MFC-k felhasználási lehetőségei 

2.3.1. Bioelektromosság termelése 

Az egyik legrégebb óta hasznosított potenciálisan megújuló energiaforrásunk a biomassza, 

melynek még ma is nagy szerepe van egyes területeken (pl.: vidéki fatüzelésű kazánok, 

energianövényeket hasznosító erőművek). Előnye, hogy megfelelő gazdálkodás mellett 

gyakorlatilag korlátlan mértékben képes megújulni, valamint a teljes életciklusukra vonatkozó 

nettó szén-dioxid kibocsájtás megközelítőleg nulla, hiszen a biomassza széntartalma a 

fotoszintézis során lett korábban megkötve. Ennek köszönhetően a biomasszát hasznosító 

technológiák elenyésző mértékben járulnak hozzá a globális felmelegedéshez, szemben a 

hagyományos fosszilis tüzelőanyagokon alapuló megoldásokkal. 

Jelenleg a legelőnyösebb energiafajta a villamos energia, ugyanis sokoldalúan és jó hatásfokkal 

hasznosítható, jól szabályozható, valamint hasznosítása közvetlen környezetét nem szennyezi. 

Előállítására erőműveket használunk, melyek jelentős hányada földgáz tüzelésű kondenzációs 

gőzerőmű. Ezek a létesítmények a természetes energiahordozók kémiailag kötött energiáját 

alakítják át egy többlépcsős folyamat során. Míg a kémiai energia hővé alakításának hatásfoka 

70-90% (túlhevített gőz fejlesztése), addig a kondenzációs turbina már csupán 30-40%-os 

hatásfokkal képes ezt mechanikai energiává alakítani, majd végül ez a mechanikai energia 95-

97%-os hatásfokkal alakítható villamos energiává. A teljes ciklus eredő hatásfoka tehát 25-35% 

közötti, ami azt jelenti, hogy egységnyi villamos energia előállításához legalább háromszor 

annyi energiát tartalmazó tüzelőanyagra van szükség (Tóth et al., 2011). 

Ezzel szemben mikrobiális üzemanyagcellák segítségével a biodegradálható szerves 

szubsztrátokban kötött kémiai energia közvetlenül, nagy hatásfokkal alakítható át elektromos 

energiává. Megfelelő cellakialakítás és katalizátorok alkalmazása mellett akár 80% feletti 

coulombikus hatásfok is elérhető, tehát az anódoldatban található szubsztrátok teljes 

eloxidálásával kinyerhető elektronok elméleti maximumának több mint négyötöde átáramlik a 

külső áramkörön (D. Liu et al., 2020). Az MFC-k hátránya ugyanakkor, hogy a lejátszódó 

biokémiai folyamatok sajátságaiból adódóan csak kis feszültségértékek érhetők el egy cellával 

(lásd. 2.1.3. fejezet), továbbá az általuk leadott teljesítmények is viszonylag alacsonyak. Erre 

megoldást jelenthet több MFC elektromos összekapcsolása, hiszen áramforrások párhuzamos 

kapcsolása esetén az áramerősség, míg soros kapcsolással az eredő feszültség növelhető. Ily 

módon bizonyítottan javítható a leadott teljesítmény is, azonban problémát jelent az 

úgynevezett átpolarizálódás jelensége („voltage reversal”), mely jellemzően instabil cellák 

esetén alakul ki (Gurung & Oh, 2012). Elkerülésének érdekében biztosítani kell minden cella 

számára az optimális működési körülményeket, ám a biológiai rendszerek sztochasztikus 

jellegéből fakadóan ennek ellenére bekövetkezhet egy MFC átmeneti állapotromlása, és így 

átpolarizálódása is. 

Annak ellenére, hogy több fejlett országban és hazánkban is a megújuló energiaforrásból és 

hulladékból történő villamosenergia-termelés esetén a jogszabályban megállapított kötelező 

átvételi árak magasabbak a piaci árnál, az MFC-vel történő áramtermelés megtérülési ideje 

rendkívül hosszú lenne. Épp ezért a mikrobiális üzemanyagcellákat elsősorban nem elektromos 

energia előállítására használják, ugyanakkor más alkalmazási területeken (pl. 
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szennyvízkezelés) a technológia alacsony üzemeltetési energiaigénye mellett áramtermelő 

képessége egy kedvező másodlagos tulajdonságnak tekinthető. 

Határozzuk meg egy gondolatkísérlet segítségével, hogy mennyi elektromos energiát lehetne 

kinyerni a Budapesten keletkező napi ~ 450 000 m3 szennyvízből, melynek átlagos 

szervesanyag tartalma 650 mg KOI L-1 (Tardy et al., 2012). Kalorimetrikus módszerekkel 

kimutatták, hogy 1 g KOI energiatartalma átlag 17,4 kJ-nak feleltethető meg (Shizas & Bagley, 

2004), ez alapján pedig 

𝑃 = 650
𝑔 𝐾𝑂𝐼

𝑚3 ∙ 450000
𝑚3

𝑛𝑎𝑝
∙ 14,7

𝑘𝐽

𝑔 𝐾𝑂𝐼
= 179 156 250 

𝑘𝐽

ℎ
= 49,8𝑀𝑊  [17] 

a kinyerhető energia elméleti maximuma (Lorant et al., 2015). Ez a jelenlegi 35,7 Ft kWh-1 

(Magyar Energetikai És Közmű-Szabályozási Hivatal, 2021) átvételi árral számolva 

49800 𝑘𝑊 ∙ 24 
ℎ

𝑛𝑎𝑝
∙ 365

𝑛𝑎𝑝

é𝑣
35,7 

HUF

𝑘𝑊ℎ
= 15,5

𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖á𝑟𝑑 𝐻𝑈𝐹

é𝑣
  [18] 

extra bevételt jelenthetne a 3 nagy szennyvíztisztító telep számára, amennyiben 100%-os 

energiakinyerést feltételezünk. Ez rendkívül vonzónak tűnhet, míg a megépítendő MFC 

költségei szóba nem kerülnek. Igen rövid 0,5 napos átlagos hidraulikai tartózkodási idővel 

számolva is 225 000 m3-es rendszer felépítésére lenne szükség. 11 100 $ m-3 közelítő 

anyagárral számolva (200 L-es rendszer anyagköltsége 2226 $ (Ge & He, 2016)) a teljes 

beruházási költség 750 milliárd Ft-ra rúgna, és ebben a járulékos költségek még nem is 

szerepelnek. Látható tehát, hogy pusztán az áramtermelés oldaláról vizsgálva ez egy nem 

megtérülő technológiai megoldás, továbbá a léptéknövelésből is adódhatnak nehézségek. 

Összességében elmondható, hogy a nagy fajlagos költségű és kis teljesítményű mikrobiális 

üzemanyagcellák jelen piaci körülmények között nem tekinthetők optimális áramforrásnak. 

Speciális esetekben azonban mégis lehetséges a felhasználásuk kis teljesítményigényű 

fogyasztók áramellátására. Egy tengeri jelzőbólyát például konvencionális akkumulátorok 

helyett az iszapba süllyesztett üledék-MFC tartott működőképes állapotban csaknem 7 hónapon 

keresztül (Tender et al., 2008). Ismeretesek továbbá olyan önfenntartó robotok is, melyek 

egyedüli áramforrásai mikrobiális üzemanyagcellák (pl.: EcoBot-II, (Melhuish et al., 2006)). 

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a globális elektromosenergia-piac trendjeit sem. Amennyiben 

a koronavírus járvány okozta 2020-as keresletcsökkenést nem vesszük figyelembe, akkor ezen 

a piaci szegmensen belül egy lassuló ütemű, de stabil növekedésről beszélhetünk. Fontos 

kiemelni, hogy az elektromosenergia-mixben a megújuló energiaforrások egyre nagyobb 

szerepet játszanak (16/A. ábra), mely az egyre szigorúbb állami szabályozásoknak és növekvő 

támogatásoknak, továbbá a lakosság szemléletváltásának is köszönhető. 
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16. ábra: A, Energiahordozók aránya (%) a globális villamosenergia termelésben. B, Megújuló energiaforrásokból előállított 
villamosenergia aránya (%) régiónként (British Petroleum Company, 2020). 

Ahogy az a 16/B. ábrán látható, Európa vezető szerepe megkérdőjelezhetetlen, azonban a 

legtöbb régióban dinamikusan emelkedik a megújuló forrásokból előállított elektromosság 

aránya (British Petroleum Company, 2020; IEA, 2020). Ezek alapján nem kizárt, hogy a 

jövőben az MFC alapú bioelektromosság termelés is nagyobb figyelmet kap majd, széleskörű 

elterjedéséhez azonban a szerkezeti anyagok piaci árának jelentős csökkenésére lenne szükség. 

2.3.2. Szennyvíztisztítás 

Az egyre növekvő népességnek, valamint a mezőgazdaság és az ipar terjeszkedésének 

köszönhetően az édesvíz iránti igény évről évre emelkedik. Az elmúlt közel száz évben a 

kereslet 600%-kal növekedett az 1900-as év bázisértékéhez képest (Wada et al., 2016), a 17. 

ábrán megfigyelhető egyértelmű trendek alapján pedig 2050-re a helyzet még drámaibb lesz.  

 
17. ábra: A világ népességnövekedésének, vízfogyasztásának, valamint  

az egy főre eső GDP-nek a trendje (Boretti & Rosa, 2019) 
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Ezzel párhuzamosan természetes vízbázisaink állapota romlik, aminek következtében az 

elérhetősége is csökken ennek a természeti erőforrásunknak. Nem véletlen tehát, hogy az 

édesvíz felértékelődése nem csupán a száraz éghajlatú régiókra jellemző, sokkal inkább 

tekinthető globális jelenségnek. Ez az egyre szigorúbb környezetvédelmi és vízhasználati 

szabályozások mellett a természetes vízbázisaink védelmét célzó kezdeményezések és 

technológiai fejlesztések támogatásában is megnyilvánul. A bemutatott vízfogyasztási 

trendeknek megfelelően a kezelendő „használt víz”, azaz a szennyvíz mennyisége is növekszik: 

míg 2019-ben 380 milliárd köbméter keletkezett, addig 2050-re ez az érték az 570 milliárd 

köbmétert is elérheti (Qadir et al., 2020). Ez a több mint 50%-os kibocsátási növekmény a 

szennyvízipar piacának intenzív bővülését vetíti előre, hiszen a kezelési eljárások 

nélkülözhetetlenek vízbázisaink megóvásának érdekében. Ennek megfelelően elemzők 5% 

feletti kumulált éves növekedési rátával számolnak a kapcsolódó technológiai szektor esetén 

(Wastewater Treatment System Market By Type of Waste - Global Forecast up to 2025, 2019). 

Természetesen ez a bővülés szektoronként mást takar. Míg Afrikában sok helyen a 

csatornázottság sem megoldott, addig Nyugat-Európa és Észak-Amerika esetében egy 

paradigmaváltás vette kezdetét a közelmúltban, mely szerint a szennyvízre értékes 

erőforrásként is tekinthetünk. Ennél fogva az utóbbi területeken a technológiai fejlesztések 

céljai a következők: 

- Az alkalmazott szennyvízkezelési eljárások energiahatékonyságának növelése, illetve a 

szennyvízben rejlő energia kinyerése és hasznosítása (pl.: biogáz előállítás). 

- Értékes és jól hasznosítható komponensek (például tápanyagok: foszfor és nitrogén) 

kinyerése. Erre kiváló példa szennyvizek foszfát és ammónium tartalmának kicsapása 

magnézium-klorid adagolásával. A keletkező struvit (NH4MgPO4·6H2O) kiváló 

műtrágya, ami a mezőgazdaságban kiválóan alkalmazható (Sena & Hicks, 2018). 

- A szennyvízkezelés ökológiai lábnyomának általános csökkentése. 

Ez a szemléletváltás, az erős K+F szektor, valamint a kormányzati támogatások az MFC alapú 

szennyvízkezelési megoldások számára is lehetőséget jelentenek. 

Egy konvencionális tisztítótelepen a beérkező szennyvíz először egy előmechanikai kezelésen 

megy keresztül (rácsok, homokfogó és előülepítő), mely során a nagyobb mechanikai 

szennyezők és a lebegőanyag jellegű finomabb komponensek egy része kerül eltávolításra. 

Ezután a maradék lebegőanyag, kolloid, valamint az oldott szerves és szervetlen komponensek 

eltávolítása következik, melyre a legelterjedtebben használt technológia az úgynevezett 

eleveniszapos eljárás, mely több mint 100 éves múltra tekint vissza. Népszerűsége nem 

véletlen, hiszen szakszerű üzemeltetése esetén a kommunális szennyvízben megtalálható 

biodegradálható szerves szénforrások mellett a nitrogénformák és a foszforformák szintje is az 

előírt jogszabályi határértékek alatt tartható az elfolyóban. Ezenfelül utókezelési eljárásokat 

bevetve számos mikroszennyező (pl. gyógyszermaradványok, hormonok, mikroplasztik) 

környezetbe jutása is meggátolható (Garrido-Cardenas et al., 2019). Hátulütője az eljárásnak, 

hogy kifejezetten energiaigényes. A globális energiafogyasztásunk 4%-áért a vízipar felelős 

(IEA, 2020), ehhez az értékhez pedig a szennyvízkezelés nagymértékben hozzájárul. Az aerob 

bioreaktorok levegőztetése például egy telep energiaigényének több mint felét teszi ki (Gu et 

al., 2017), de a folyadékáramok pumpákkal történő biztosítása is sok energiát fogyaszt. 

Ráadásul a keletkező nagy mennyiségű fölös biomassza az előülepített iszappal együtt 
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utókezelésre szorul (víztelenítés, lerakás). Ennek következtében egy telep fenntartása és 

működtetése komoly költségvonzattal jár. 

Számos fejlesztésnek és kapcsolt technológiáknak köszönhetően az eleveniszapos eljárás 

energiamérlege sokat javult az elmúlt évtizedekben. Modern szennyvíztisztító telepeken 

például az iszapáramokat anaerob rothasztókba vezetve nagy metántartalmú biogázt állítanak 

elő, amit gázmotorokban hasznosítva elektromos energia állítható elő. Ennek ellenére úgy 

tűnik, hogy a technológiai korlátok, valamint a változó igények miatt ez a centralizált kezelési 

eljárás idejétmúlt lett. Egyes nézetek szerint a kisméretű decentralizált megoldásoké a jövő az 

alacsonyabb beruházási költségek, a rugalmas alakíthatóság, valamint a környezeti előnyök 

miatt (Capodaglio et al., 2017). 

Az MFC-ket már a 90-es években alkalmasnak tartották lakossági szennyvizek kezelésére, 

mivel a bennük található szerves szennyezők szinte kivétel nélkül biodegradálhatók, azaz az 

exoelektrogének számára hasznosíthatóak (18/A. ábra)(Habermann & Pommer, 1991). 

Közvetlen bioelektromosság-termelő képességük ráadásul lehetővé teszi a hatékony 

energiavisszanyerést. Kutatások alapján 1 kg KOI eltávolításával egy megfelelően tervezett 

üzemanyagcella rendszer akár 4 kWh energiát is termelhet, szemben az anaerob rothasztók ~1 

kWh átlagos értékével (Do et al., 2018). Természetesen figyelembe kell venni, hogy jelenleg 

az MFC-kre jellemző térfogatra vonatkoztatott teljesítménysűrűség értékek (~40 W m-3) egy 

nagyságrenddel kisebbek a biogáz fejlesztők ~400 W m-3-es teljesítménysűrűségéhez képest. 

Friss tanulmányok szerint azonban a jövőben elérhetők majd hasonló értékek 

üzemanyagcellákkal is (Do et al., 2018). Fontos szempont továbbá, hogy egyterű (légkatódos) 

cellákat alkalmazva az aerob tecnológiák teljes levegőztetési energiaigénye megtakarítható a 

szervesanyag eltávolítási hatékonyság csökkenése nélkül (AlSayed et al., 2020), ami hozzájárul 

az energiahatékonyság növeléséhez és az eljárás ökológiai lábnyomának csökkentéséhez is. 

Mindemellett az MFC-k biomassza hozama lényegesen alacsonyabb (lsd. 2.1.2. fejezet), így a 

fölösiszap utókezelésével járó költségek is nagymértékben csökkenthetők. 

A szerves szénforrások hatékony eltávolításán kívül a mikrobiális üzemanyagcellák képesek 

szennyvizek nitrogéntartalmának csökkentésére is. A folyamat (18/B. ábra) során az 

ammónium ion (NH4
+), mint domináns inorganikus nitrogénforma átjut az ioncserélő 

membránon, majd a katódtérben növekvő nitrifikáló mikroorganizmusok hatására előbb nitráttá 

(NO3
-), majd pedig denitrifikáló mikrobák segítségével nitrogén gázzá alakul és távozik a 

rendszerből (Palanisamy et al., 2019). Emellett az anódtérben is zajlik nitrogéneltávolítás, 

például asszimiláció útján. Ennek eredményeképp egy kommunális szennyvízzel üzemelő, 5 

darab hidraulikailag sorba kötött MFC-ből álló rendszerben 85%-os KOI, és 94%-os nitrogén 

eltávolítási hatékonyságot figyeltek meg (Park et al., 2017). 

A szennyvizekből struvit (18/C. ábra) formájában visszanyerhető foszfát a 2010-es évektől 

egyre nagyobb figyelmet kapott, így MFC-k esetén is vizsgálták ennek lehetőségét (Fischer et 

al., 2011). Kimutatták, hogy az ORR során keletkező hidroxidionoknak köszönhetően a 

katódtérben uralkodó enyhén lúgos közeg kedvező, mivel így kevesebb vegyszert kell adagolni 

a struvit kikristályosodásának kedvező pH beállításához. Ezt kihasználva sikerült 

költséghatékonyan visszanyerni kommunális szennyvíz foszfáttartalmának 94,6%-át, 
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nitrogéntartalmának pedig 28,6%-át struvit formájában üzemanyagcellák segítségével (Zang et 

al., 2012).  

 

18. ábra: Különböző szennyezőkomponensek eltávolításának mechanizmusai mikrobiális üzemanyagcellákban. 
A, KOI B, Ammónium C, Foszfát D, Szulfid (Palanisamy et al., 2019) 

A kommunális szennyvizeken felül számos különböző eredetű és összetételű szennyvíz 

kezelésének lehetőségét vizsgálták már mikrobiális üzemanyagcellákban. Ahogy az az 1. 

Táblázatban látható, ezek legtöbbje ipari eredetű, sőt a szennyvizek egy specifikus fajtája, az 

élelmiszeripari szennyvizek is reprezentálva vannak. Ezek jellemzője, hogy szinte kizárólag 

biodegradálható szerves szubsztrátokat tartalmaznak, azonban gyakran igen nagy 

koncentrációban. Előfordul továbbá, hogy nitrogén- és/vagy foszfortartalmuk túl alacsony a 

szénforrás mennyiségéhez képest, mely nem teszi lehetővé az optimális mikrobanövekedést (a 

kívánt BOI:N:P jellemzően 100:5:1). Ez a jelenség eleveniszapos rendszerekben üzemeltetési 

problémákhoz vezethet (Jobbágy et al., 2002). Több kutatás bizonyítja azonban, hogy MFC 

alapú technológiákkal hatékonyan kezelhetők többek között répacukorgyár, keményítőgyár, 

sörfőzdék és tejfeldolgozó üzemek nagy töménységű és nagy C/N arányú szennyvizei (He et 

al., 2017). További ígéretes példákat találhatunk a 2. Táblázatban. Mivel kutatásom során 

tejipari szennyvíz tisztíthatóságát vizsgáltam MFC alapú rendszerben, ezért az ehhez köthető 

szakirodalmi hátteret ismertetném bővebben. 
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1. Táblázat: Vizsgált szennyvíztípusok és makroszennyező tartalmuk (Munoz-Cupa et al., 

2021). *nm – nem definiált 

Szennyvíz eredete 
KOI 

(mg L-1) 

P 

(mg L-1) 

NH4
+-N  

(mg L-1) 

Kommunális 60 – 111600 nm 25,7 

Gyümölcsfeldolgozó üzem 2400 nm nm 

Kőolaj finomító 1040 nm nm 

Műszennyvíz 620 – 1563 10 16,8 – 38,5 

Sertéstelepi 3300 545,0 – 563,2 1000 – 1300 

Borászati 6850 1 18,3 

Vegyes eredetű ipari 376 51 nm 

Bőripari (cserzésből) 1100 nm 431 

Rizsmalom 2775 nm nm 

Fekáliás 1500 nm 110 

Söripari 510 nm nm 

Kausztikus mosóvíz 400 nm nm 

Papíripari 6300 – 6500 1,5 38 – 42 

Halfeldolgozó ipari 5600 nm nm 

Kenderáztatóvíz 530 7,5 nm 

Joghurtipari 800 – 14000 nm 4 – 60 

Szemétlerakó 

csurgalékvize 
1938 3,6 2537,6 

 

2. Táblázat: MFC-vel elért tisztítási hatékonyságok mezőgazdasági és élelmiszeripari 

szennyvizek esetén (Abourached et al., 2016). 

Szennyvíz eredete 
KOI eltávolítási 

hatékonyság (%) 

KOIbefolyó 

(mg L-1) 

Vanód 

(dm3) 

Keményítőipar 98 4852 0,43 

Tejipar 95,5 3700 0,48 

Élelmiszeripari  

fehérjefeldolgozó 
86 1900 1,5 

Mezőgazdasági 91 397 <1 

Sertéstelep (higított) 86 1240 0,25 

Sertéstelep 83,8 5845 0,3 

Olajbogyó feldolgozó + 

kommunális szennyvíz 
60 4000 0,03 

A tejiparban keletkező szennyvíz bővelkedik szénhidrátokban, fehérjékben, lipidekben és 

inorganikus komponensekben is, teljes KOI értéke pedig akár a 140 g L-1 értéket is elérheti 
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(Cercado-Quezada et al., 2010). MFC-vel történő kezelését több kutatócsoport is vizsgálta, az 

eredmények pedig biztatók: 

- Sajtüzemi elfolyó kezelésekor 82%-os átlagos szervesanyag eltávolítási hatékonyságot 

és 26,5 W m-3 teljesítménysűrűséget értek el egy két elektródterű mikrobiális 

üzemanyagcellában. Az anódtér hasznos térfogata 435 cm3 volt, a betáplálás 

térfogatáramát pedig úgy állították be, hogy a hidraulikai tartózkodási idő 10,5 óra 

legyen.  A cella szervesanyag terhelése 0,6-7,9 kg KOI m-3 nap-1 között változott a 

kísérlet folyamán (Callegari et al., 2018). 

- Egy másik tanulmányban 1,9 W m-3 teljesítménysűrűséget és 63 ± 5% maximális KOI 

eltávolítást értek el tejipari műszennyvízzel, melynek KOI tartalma 1500 és 5000  

mg L-1 között változott. Az alkalmazott rendszer egy 350 cm3-es anódtérfogatú két 

elektródterű MFC volt, a folytonos kísérlet során pedig a hidraulikai tartózkodási idő 

végig 8,4 óra volt (Faria et al., 2017). 

- Egy 200 cm3 térfogatú, Escherichia coli K12-vel beoltott légkatódos rendszert (0,5 mg 

cm-2 Pt/C katalizátor volt a szénszöveten) szakaszosan üzemeltetve 95,45%-os KOI 

eltávolítási hatékonyságot tapasztaltak, ami 26,25 W m-3 teljesítménysűrűséggel 

párosult. A szubsztrátum 500-2000 mg L-1 KOI tartalmú valós tejipari szennyvíz volt 

(Choudhury et al., 2020). 

- 5209 ± 113 mg L-1 KOI tartalmú valós tejipari szennyvizet alkalmazva 62%-os KOI és 

90%-os BOI eltávolítási hatékonyságot értek el egy 500 cm3 térfogatú tubuláris 

légkatódos rendszerrel, mely Shewanella oneidensis MR-1 és Clostridium butyricum 

baktériumokkal volt beoltva. A rendszerrel 1,45 W m-3 teljesítménysűrűséget értek el 

(Marassi et al., 2019). 

Mint az megfigyelhető, az alkalmazott kísérleti rendszerek hasznos anódtérfogata minden 

esetben 0,5 L-nél kisebb volt. Léptéknövelt rendszerekkel végzett kísérletekre is találni ugyan 

példát, ám ezeknél a betáplált szubsztrátum nem tejipari szennyvíz volt: 

- Egy 300 L-es moduláris MFC rendszerrel kommunális szennyvizet (80 – 400 mg KOI 

L-1) tisztítva az elfolyó KOI értékek 50 mg L-1 alatt maradtak az egy éves üzemi kísérlet 

időtartama alatt végig. A KOI eltávolítási hatékonyság 70-90% között ingadozott, míg 

a teljesítménysűrűség 7-60 W m-3 között mozgott (Liang et al., 2018). 

- Egy hat légkatódos egységből álló kísérleti rendszerre nagy szervesanyag tartalmú 

szennyvizet tápláltak. 36 órás hidraulikai tartózkodási idő mellett 87,29% ± 7,28%-os 

KOI eltávolítási hatékonyságot, és 61 mW teljesítményt mértek (Das et al., 2020). 

- Befolyóként sertéstelepi szennyvizet használva 4 órás tartózkodási idő mellett 65%-os 

KOI eltávolítást és 800–933 mW m-3 teljesítménysűrűséget értek el egy 12 légkatódos 

cellából álló rendszerrel, melynek össztérfogata 110 L volt (Babanova et al., 2020). 
Az eredményeket a könnyebb áttekinthetőség érdekében a 3. Táblázatban foglaltam össze. 

Az MFC-k nem csupán önálló szennyvíztisztítási technológiaként értelmezhetők, hiszen más 

eljárásokkal is lehetséges kapcsolni őket. Fluidizált ágyas anaerob membrán bioreaktorral 

kombinálva például kommunális szennyvíz lebegőanyag tartalmát szinte maradéktalanul, míg 

a befolyó KOI 92,5%-át sikerült eltávolítani (Ren et al., 2014). Egy MFC-t szakaszosan 

levegőztetett biológiai szűrővel kapcsolva olyan rendszert sikerült megalkotni, mely nem 
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igényelt külső energiaforrást, ugyanakkor a befolyó KOI 90%-át képes volt eltávolítani (Dong 

et al., 2015).  

A szakirodalmi adatok alapján kijelenthető, hogy mikrobiális üzemanyagcellák segítségével 

(önmagukban, vagy más eljárásokkal kombinálva) kommunális mellett változatos eredetű és 

szennyezőanyag tartalmú ipari szennyvizek is kezelhetők. A szerves széntartalom mellett 

megfelelő technológiai megoldásokat alkalmazva a nitrogénformák és foszforformák is 

eltávolíthatók, de a N- és P-hiányos, magas szervesanyag tartalmú élelmiszeripari 

szennyvizeket is képesek hatékonyan tisztítani. Mindemellett az MFC-nek több előnyös 

tulajdonsága is van (alacsony biomassza hozam, légkatódos cellák esetén a levegőztetés 

megspórolható, bioelektromosság előállítása), amiknek köszönhetően ígéretes alternatívája 

lehet a jelenleg általánosan alkalmazott eleveniszapos eljárásnak. A jövőben ráadásul a 

lakossági szennyvíz decentralizált kezelésében akár úttörő szerepe is lehet ennek a 

technológiának (Hsu et al., 2017), hiszen a moduláris kialakítás lehetővé teszi egy adott 

rendszer méretének rugalmas változtatását, az aktuális igényekre szabását. Ezen információk 

alapján a szennyvízkezelésre alkalmas mikrobiális üzemanyagcella alapú rendszerek fejlesztése 

piaci szempontból megalapozott. 

3. Táblázat: Kísérleti eredmények tejipari szennyvizekkel, valamint léptéknövelt (L) 

rendszerekkel. Vnet – hasznos térfogat, HRT – hidraulikai tartózkodási idő, KOIbef – betáplált 

szennyvíz KOI tartalma, ∆KOIeltáv – KOI eltávolítási hatékonyság, Pd - teljesítménysűrűség 

MFC típus 
Vnet 

(L) 
HRT (h) 

KOIbef 

(mg L-1) 

∆KOIeltáv 

(%) 

Pd 

(W m-3) 

Két elektródterű 0,435 10,5 700 – 3400 82 26,5 

Két elektródterű 0,35 8,4 1500 – 5000 63 ± 5 1,9 

Egy elektródterű, légkatódos 0,2 rátáplálás 500 – 2000 95,45 26,25 

Tubuláris, légkatódos 0,5 félfolytonos 5209 ± 113 62 1,45 

Moduláris két elektródterűL 300 2 80 - 400 70 – 90 7-60 

Rétegelt, légkatódosL 720 36 976 - 8220 87 ± 7 7,29 – 3,79 

Egy elektródterű, légkatódosL 110 4 500 – 600 65 0,8 ± 0.93 

A széleskörű ipari alkalmazás egyelőre várat magára, ennek egyik legfőbb oka a drága 

szerkezeti anyagokból adódó magas beruházási költségek és a lassú megtérülés (ha egyáltalán 

beszélhetünk megtérülésről), valamint a léptéknövelés során tapasztalt nehézségek. A fejezet 

összefoglalásaként a mikrobiális üzemanyagcella alapú szennyvíztisztítási megoldások 

előnyeit és hátrányait a 4. Táblázatban egy klasszikus SWOT analízisben (GYELV-elemzés) 

gyűjtöttem össze. 
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4. Táblázat: Mikrobiális üzemanyagcellák szennyvízipari alkalmazásának SWOT analízise 

Erősségek Gyengeségek 

- közvetlen bioelektromosság termelés 

- nem szükséges levegőztetni, nagy 

energiahatékonyság 

- alacsony biomassza hozam 

- N és P visszanyerés lehetősége 

- rugalmas, moduláris rendszerek 

- alacsony teljesítmény, kis feszültség és 

áramerősség értékek 

- átpolarizációs jelenségek 

- kevés kísérlet léptéknövelt rendszerekkel 

- drága szerkezeti anyagok 

Lehetőségek Veszélyek 

- alkalmazhatók decentralizált kezelésben 

- nagy szervesanyag tartalmú ipari 

szennyvizek kezelése 

- kapcsolás más technológiákkal 

- innovatív új anyagok fejlesztése (K+F) 

- növekvő szennyvízipari szektor 

- paradigmaváltás, kormányzati támogatások 

- léptéknövelési nehézségek 

- túl magas beruházási költségek 

- lassú megtérülési idő 

2.3.3. Alkalmazás bioszenzorként 

A globális szenzor piacot 2019-ben 151 milliárd USD-re becsülték, 2026-ra pedig akár a 228 

milliárd USD-t is elérheti, ugyanis éves szinten 6,22%-os átlagos növekedést prognosztizálnak 

az elemzők ezen szektoron belül (Global Sensor Market Research). Ez a rohamos bővülés több 

folyamatnak is köszönhető. A 4. ipari forradalom (Ipar 4.0) a tradicionális gyártási eljárások 

részleges vagy teljes automatizálását hozta el. Eredményeképp a gépsorokat és a kapcsolódó 

termelőberendezéseket többek között új érzékelőkkel (szenzorokkal) szerelik fel, ami a piaci 

kereslet növekedésében is megmutatkozik. A lakossági multifunkciós okos eszközök - főleg az 

okostelefonok - rendkívül gyors terjedése, továbbá az egészségügy modernizációjának 

hozadékaként megjelenő hordozható vagy viselhető orvosdiagnosztikai eszközök is nagyban 

hozzájárulnak ehhez. 

Ezek a technológiai újítások lényegében a világ digitalizálódásának alapkövei, gyors terjedésük 

és jelentőségük bemutatható egy példán keresztül. 2013-ban úgy becsülték, hogy Észak-

Amerikában 2020-ra közel 3,1 milliárd egymással kapcsolatban álló okos eszköz lesz, melyek 

összesen ~ 670 milliárd USD bevételt fognak generálni. Ezzel szemben friss tanulmányok 

alapján 2020-ra az okoseszközök száma csaknem 7,5 milliárd darabra rúgott, és mintegy 1920 

milliárd dollárnyi bevételt generáltak. Ezek alapján a digitalizációhoz köthető átlagos éves 

növekedés ebben a régióban 2020-ig bezárólag 16 és 23% között volt valahol (Zhong & Ge, 

2018). Jól szemlélteti ezt a 19. ábra. 
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19. ábra: Az Észak-Amerikában megtalálható okos eszközök száma, és az általuk generált bevétel összege (Zhong & Ge, 2018). 

A bioszenzorok speciális analitikai eszközök, amik valamilyen jelátalakítóhoz kapcsolt 

biológiai eredetű komponenst használnak felismerő egységként. Segítségükkel pontosan és 

precízen lehet mérni specifikus analitokat, jellemzően rövid válaszidővel. A bioszenzor piac (a 

globális szenzor piac egy dinamikusan fejlődő szegmense) értékét 2019-ben ~19,6 milliárd 

USD-re, 2020-ban pedig mintegy 22,4 milliárd USD-re becsülték. Ez több mint 10%-os 

bővülést jelent egyetlen év alatt, holott a szakértők által az elkövetkező időszakra várt átlagos 

éves növekedés 7,9%-os (Biosensors Market Size, Share & Trends Analysis Report By 

Application, n.d.). Mindez feltehetően a bioszenzorok igen kedvező attribútumainak és 

csökkenő áruknak tudható be, minek köszönhetően egyre nagyobb irántuk a kereslet több 

iparágban is. 

Az egészségügyi területhez köthető termékek a teljes piac 66,5%-át tették ki 2019-ben. Ezek a 

bioszenzorok lehetővé teszik bonyolult mérések elvégzését a betegágy mellet, vagy akár 

otthonunkban is, ezzel megkönnyítve az öngondoskodást és az ápoló személyzet munkáját. 

Kiemelkedő szerepe van a glükóz bioszenzoroknak (diabétesz-kezelése), a különböző fertőző 

betegségeket diagnosztizáló eszközöknek, valamint a tumormarkereket kimutató szenzoroknak 

is (Mehrotra, 2016). 

Az élelmiszeriparban különböző patogéneknek, növényvédő és rovarölő vegyszerek 

maradványainak, toxinoknak és allergéneknek a monitorozása egyre nagyobb figyelmet kap a 

szigorodó határértékeknek köszönhetően, így ennek a piaci szegmensnek az intenzív bővülésére 

lehet számítani, ahogy az a 20. ábrán is látható. Mivel a klasszikus analitikai eljárások 

jellemzően költségesek, időigényesek és elvégzésükhöz szakképzett munkaerő szükségeltetik, 

ezért az olcsó és gyors mérést lehetővé tevő bioszenzorok évről évre nagyobb szerephez jutnak. 

A környezeti és mezőgazdasági monitorozásra szolgáló bioszenzorok jelentősége is növekszik. 

Különböző talajok és termőföldek nehézfém szennyezettségének vizsgálata több szempontból 

is fontos, de peszticidek és egyéb vegyszerek, valamint perzisztens környezeti szennyezők 

(POPs – persistent pollutants, pl. dioxinok) detektálása is mind több figyelmet kap (Bahadir & 

Sezgintürk, 2015; Griesche & Baeumner, 2020), elsősorban a szigorodó szabályozásoknak és 
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a növekvő környezettudatosságnak köszönhetően. Minták biokémiai oxigénigényének 

meghatározására alkalmas mérőműszerek különösen fényes jövő elé néznek, hiszen a BOI az 

egyik kulcsparamétere szennyvizek és tisztítótelepi elfolyók minősítésének, de általános 

környezeti szennyezések jellemzésére is gyakran használják. Az említetteken felül 

bioszenzorok alkalmazhatók még fermentációs eljárások nyomon követésére, biológiai 

fegyverek nyomainak felderítésére, valamint molekuláris biológiai kutatásokban is (Bahadir & 

Sezgintürk, 2015; Mehrotra, 2016). 

 

20. ábra: Élelmiszeripari szennyezők piacának becslése (Griesche & Baeumner, 2020). 

A mikrobiális üzemanyagcella alapú szenzorok a korábban bemutatott exoelektrogén 

mikroorganizmusokat (2.1.1. fejezet) használják fel bioreceptorként, azaz egész-sejtes 

bioszenzorokról beszélhetünk. Segítségükkel számos paraméter meghatározható, a 

szakirodalomban találhatunk példát illékony zsírsavak (VFAs), oldott oxigén (DO), toxikus 

komponensek, kémiai oxigénigény és biokémiai oxigénigény mérésére fejlesztett MFC-vel is 

(Cui et al., 2019). Nagy előnye a technológiának, hogy az exoelektrogén metabolizmus 

termékei a biodegradációból származó elektronok. Emiatt nem szükségesek komplikált 

jelátalakítók (mint például a fotoelektron-sokszorozó optikai szenzorok esetén) a könnyen 

mérhető és regisztrálható elektromos jel képzéséhez, elég egy biofilm megkötésére alkalmas 

szilárd vezető felületet az anódtérbe helyezni. A következőkben néhány példát mutatok be a 

felhasználási lehetőségekre. 

2.3.3.1. Toxicitás detektálás MFC bioszenzorok segítségével 

Élővizeinkben vagy ipari eredetű elfolyókban a toxikus komponensek detektálása rendkívül 

fontos, hiszen a szennyezés észlelése az első lépés, melyet a terjedés megakadályozása és a 

forrás megszüntetése/izolációja követhet. Mindez kritikus természetes vízbázisaink védelme 

érdekében. Sajnos a tradicionális fizikokémiai eljárások (pl.: folyadék- és gázkromatográfia) 

drágák és helyszíni használatuk szinte kivitelezhetetlen, ezért egyre nagyobb az igény egyszerű 

és költséghatékony alternatív megoldásokra. Mivel a mérgező vegyületek jelentős hányada az 

exoelektrogén anyagcserére is inhibeáló hatást gyakorol, ezért koncentrációjuktól függően a 

külső áramkörön mérhető elektromos jel csökkenését vagy teljes megszűnését okozhatják. 

Fontos, hogy az MFC szenzorok néhány kivételtől eltekintve nem alkalmasak egy adott 
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komponens szelektív detektálására és mennyiségi meghatározására, jellemzően csak a minta 

általános toxicitásáról adnak információt. További hátrányos tulajdonságuk, hogy a kimutatási 

határ több szennyező esetén is magasabb, mint a vonatkozó vízügyi határértékek, ezért az 

üzemanyagcella alapú bioszenzorok a klasszikus analitikai eljárások részleges leváltására 

alkalmasak csak jelenleg. Ennek ellenére egyszerű kezelhetőségüknek, kedvezőbb áruknak és 

on-site alkalmazhatóságuknak köszönhetően kísérleti mikrobiális üzemanyagcellákat már 

alkalmaznak nehézfémek, antibiotikumok és egyéb káros szerves vegyületek detektálására (Cui 

et al., 2019).  

- Nehézfémek: Eddig Cu2+, Hg2+, Zn2+, Cd2+, Pb2+, Cr3+, Cr6+ és Fe2+ ionok hatását vizsgálták 

MFC bioszenzorokban. Egy különösen érdekes kísérletben az anódteret egy Cr6+ redukáló 

anaerob mikroorganizmussal, Ochrobactrum anthropi YC152-vel oltották be. Mivel a króm 

ionok alternatív TEA-ként funkcionálnak egy ilyen cella esetén, ezért jelenlétükben a mérhető 

elektromos paraméterek csökkennek. Ennek köszönhetően a szenzor alkalmas volt Cr6+ 

mennyiségi meghatározsára a 0,0125 - 5 mg L-1 koncentrciótartományban (G. H. Wang et al., 

2016). 

- Antibiotikumok: Az antibiotikumok érzékelésére fejlesztett módszerek közül kevés képes 

valós idejű helyszíni detektálásra, de az MFC bioszenzorok ezek közé tartoznak. β-laktámok 

(penicillin, ampicillin, cefoxitin, ticarcillin, cefazolin, cefuroxime, cefoperazone, cefepime, 

cefaclor és imipenem) hatását például pár órán belül jelzik. Ehhez képest a konvencionális 

Bauer-Kirby-féle korong diffúziós módszer mérési ideje 24–48 óra (Schneider et al., 2015). 

- Mérgező szervesanyagok: A policiklusos aromás szénhidrogének, szerves nitrogén és foszfát 

vegyületek, valamint halogénezett molekulák (pl. PCB-k - poliklórozott bifenilek) gyakori 

szennyezői vizeinknek, ám számos környezet- és egészségkárosító hatásuk van. 

- Savas toxicitás: Bányák csurgalékvizeinek és egyéb ipari elfolyóknak a hatására a természetes 

befogadók kémhatása szignifikánsan megváltozhat, ami a vízminőség romlását, a mikrobiális 

tevékenység inhibícióját és a vízi élővilág pusztulását okozhatja. MFC bioszenzorok 

segítségével érzékelhetők ezek a változások is, hiszen a savas pH okozta sokk a cella 

elektromos paramétereinek leromlását okozza. Speciális növényi üzemanyagcellák (plant MFC 

- PMFCs) pedig akár a savas esők okozta környezeti károkat is képesek jelezni (T. Li et al., 

2018). 

A toxicitás detektálására szolgáló MFC alapú bioszenzorok egyelőre nem kerültek piacra, mivel 

jórészt a kutatás-fejlesztés fázisában vannak, továbbá bizonyos problémákra nem sikerült még 

megoldást találni. Hosszútávon például a cellák működési karakterisztikája megváltozhat, így 

a jel reprodukálhatóságával adódhatnak gondok. Ezeknek a kihívásoknak a leküzdése esetén a 

jövőben az ökotoxikológia, az élelmiszeripar és a mezőgazdaság területén is nagy sikere lehet 

ennek a technológiának. 

2.3.3.2. Biokémiai oxigénigény meghatározása mikrobiális üzemanyagcellákkal 

A biokémiai oxigénigény (BOI [ mg O2 L
-1]) definíció szerint megadja, hogy a mintában levő 

szervasanyagok baktériumok okozta aerob oxidációjához mennyi oldott oxigénre van szükség. 

A szennyvíziparban és az ökotoxikológiában is előszeretettel alkalmazzák ezt a mérőszámot, 

azonban a meghatározására szolgáló standardizált respirometrikus módszernek számos 
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kedvezőtlen tulajdonsága van. Kivitelezéséhez szakképzett munkaerő, laboratóriumi 

berendezések és vegyszerek szükségeltetnek, továbbá a mérési idő hosszú (általában 5 nap – 

BOI5), a párhuzamos mérések relatív szórása pedig nagy, olykor a 20%-ot is elérheti (Bakos et 

al., 2019; Jouanneau et al., 2014). Ezen okok miatt egy egyszerűen használható on-site 

mérőberendezésnek nagy piaca lehetne, így nem véletlen, hogy több csoport is dolgozik MFC 

alapú BOI bioszenzorok fejlesztésén (Abrevaya et al., 2015; Cui et al., 2019). Az általánosan 

alkalmazott folytonos mérési módszer során a cellán adott térfogatárammal mintát pumpálnak 

keresztül, így az MFC belsejében a minta BOI tartalmától függően egy egyensúlyi 

szubsztrátkoncentráció alakul ki, mely befolyásolja a külső áramkörön mérhető 

feszültségértéket (di Lorenzo et al., 2014; Do et al., 2020). A kalibrációt követően ismeretlen 

minta BOI értékét az „egyensúlyi feszültségértékből” lehet visszaszámolni. Ennek a 

módszernek a gyakorlati alkalmazása során azonban több nehézséggel szembesültek a kutatók: 

- A környezeti és üzemeltetési körülmények (pl.: hőmérséklet, az anódoldat vezetőképessége, 

pH, mintaösszetétel és a betáplálás térfogatáram), valamint a kialakuló exoelektrogén biofilm 

mikrobiális összetétele nagyban befolyásolja a cellák teljesítményét. Éppen ezért több 

kutatócsoport is ezen paraméterek optimalizálására és standardizálására törekszik. Hsieh és 

munkatársai két elektródterű MFC-t fix összetételű, összesen hat fajt (Thermincola 

carboxydiphila, Pseudomonas aeruginosa, Ochrobactrum intermedium, Shewanella 

frigidimarina, Citrobacter freundii és Clostridium acetobutylicum) tartalmazó kultúrával 

oltottak be, majd a cellát a korábbi méréseik alapján meghatározott optimális körülmények 

között (35°C, 5000 Ω-os külső ellenállás) bioszenzorként használták szakaszos üzemmódban. 

8 - 240 mg BOI L−1 koncentrációtartományban lineáris összefüggést találtak a beadagolást 

követően kialakuló feszültségértékek és a minták szervesanyag tartalma között, kísérleteik 

során pedig valós szennyvízminták BOI értékét is képesek voltak kis hibával (2,5–3,6%) 

meghatározni. Ezenfelül a cella hosszútávú stabilitás terén is jeleskedett (Hsieh & Chung, 

2014). 

- Folytonos mérési üzemmódban – mikor a cella külső áramkörén észlelt feszültségértékből 

következtetnek a biodegradálható szervesanyagok mennyiségére – a kvantitatív analízist az 

elektroaktív biofilm anyagcseréjének sajátságai limitálják. A hidraulikai tartózkodási idő 

emelésével, vagy MFC-kből kialakított reaktorkaszkád alkalmazásával növelhető a méréshatár, 

ám ez sem jelent megoldást minden esetben. 3 hidraulikailag sorba kötött egységből álló 

szenzor segítségével sikerült például a BOI mérés lineáris tartományának felső határát 

(R2=0,97) 340 mg L-1-ről 720 mg L-1-re emelni 0,52 mL perc-1 betáplálási térfogatáram 

(HRT~19 min/cella) mellett (Spurr et al., 2018). Sorba kapcsolt MFC-k alkalmazása 

bioszenzorként azért is kedvező, mert a minták BOI értékének meghatározásán felül alkalmasak 

még a nagy szervesanyag koncentrációk esetén jelentkező szubsztrát inhibíciónak, a toxikus 

azennyezőanyagok jelenlétének és a szubsztrát limitációnak az egyértelmű kimutatására, 

ugyanis mindegyik esetben más és más lesz a 3 cella jellemző feszültségprofilja (21.ábra). 

Alacsony szervesanyag tartalmú minták esetén (szubsztrát limitáció esete) például a második 

és harmadik cella feszültségértékei zuhannak be elsősorban, toxikus komponens megjelenése 

esetén mindhárom cellafeszültség visszaesik, míg szubsztrát inhibíció esetén az első cella 

(amiben a legmagasabb a koncentráció) értéke eshet vissza (Spurr et al., 2020). 
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21. ábra: Sorba kapcsolt MFC-kből álló BOI bioszenzor feszültségprofiljai különböző minták esetén (Spurr et al., 2020) 

- Folytonos mintabetáplálás esetén az anódtérbe akár nagyobb mennyiségű oldott terminális 

elektron akceptor (nitrát, oxigén) is juthat. Koncentrációjuktól függően az exoelektrogén 

metabolizmus részlegesen inhibeálódik, hiszen az elektroaktív mikrobák az oldott TEA-kat 

részesítik előnyben. Ez a cella külső áramkörén mérhető feszültséget módosítja, így 

meghamisítva az eredményt. Megoldást jelenthet erre a problémára azidok és cianidok 

adagolása. Ezek a respirációs inhibítorok olyan vegyületek, amik gátolják a nitrát-reduktáz és 

citokróm-oxidáz enzimeket, így meggátolva ezeknek az elektronakceptoroknak a hasznosítását, 

az exoelektrogén anyagcserére ugyanakkor nincsenek hatással. Különösen előnyös használatuk 

alacsony szervesanyag tartalmú minták (pl. természetes vizek és egyéb környezeti minták) BOI 

értékének meghatározásakor, mivel ilyen esetekben már kevés oldott TEA rendszerbe jutása is 

nagy relatív hibát okozhat az amúgy is szűkös biodegradálható szubsztrátok egy részének nem 

exoelektrogén úton történő hasznosulása miatt (Hong Kim et al., 2006). 

- A kimutatási határ javítása is komoly kihívást jelent, mivel két elektródterű és légkatódos 

rendszerek esetén is valamennyi oxigén átjut az ioncserélő membránon az anódtérbe. Ez az 

alacsony oldott TEA koncentráció alacsony szervesanyag koncentrációval párosulva 

megakadályozza értelmezhető elektromos jel kialakulását. Az erőfeszítéseknek köszönhetően 

sikerült a kimutatási határt egészen 5 mg BOI L-1 szintre levinni a membránfelület 

csökkentésével (Kang et al., 2003). Látható tehát, hogy az anódtérbe jutó oxigén minimalizálása 

több szempontból is fontos. 

- Az MFC alapú folytonos bioszenzorok válaszideje (a szükséges idő, míg a rendszer eléri új 

állandósult állapotát a BOI megváltozása esetén) egy kritikus paraméter, amit az anódtér 

térfogatának csökkentésével, a betáplálás térfogatáramának optimalizálásával és a belső 

ellenállás minimalizálásával lehetséges javítani, ez azonban nem egyszerű feladat. 

- A szükséges szerkezeti anyagok, például a membránok és a katalizátorok magas ára miatt az 

MFC bioszenzorok egyelőre nem tekinthetők gazdaságilag versenyképesnek, ami a széleskörű 

elterjedést ennél a piaci szegmensnél is korlátozza csakúgy, mint a szennyvízipar esetén. 
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2.3.3.3. Egyéb alkalmazási lehetőségek bioszenzorként 

 
22. ábra: Természetes vizek oldott oxigén szintjének monitorozására fejlesztett üledék MFC (Song et al., 2019). 

Az oldott oxigén (dissolved oxygen – DO) szintjének mérése szintén lehetséges két elektródterű 

MFC bioszenzorok segítségével. Ez esetben a katódon zajló ORR oldott oxigén koncentrációtól 

való függését használjuk ki. Minél kevesebb a katódtéren átáramoltatott minta O2 tartalma, 

annál jobban limitálja az ORR sebességét és így a cella teljesítményét, ugyanis az 

exoelektrogének által az anódra leadott elektronoknak nincs mivel elreagálniuk a katód 

felületén. Az élővizek helyszíni DO mérése értékes információval szolgálhat a vízi 

ökoszisztéma állapotáról. Alacsony oxigénszintű vagy egyenesen anaerob zónák detektálása 

utalhat például magas szervesanyag terhelésre, mely hosszú távon a befogadó irreverzibilis 

károsodásához is vezethet. Ennek DO-n keresztüli korai észlelésével elejét vehetjük a 

súlyosabb következményeknek. A 22. ábrán látható speciális kialakítású üledék MFC-t például 

direkt erre a célra fejlesztették ki. A kísérlet során lineáris korrelációt (R2=0,9576) tapasztaltak 

a mérhető feszültség és a DO szint között a 0–9 mg L-1 tartományon belül, ráadásul a különböző 

mélységben elhelyezkedő katódoknak köszönhetően a teljes víztömegről átfogó képet kaptak a 

kutatók (Song et al., 2019). 

Szintén érdekes felhasználási terület a levegőminőség monitorozása MFC-k segítségével. 

Bebizonyították például, hogy lehetséges szén-monoxid detektálása, vagy akár kvantitatív 

meghatározása is 50-60 perces válaszidővel. A kísérlet során nitrogén és szén-monoxid gáz 

bizonyos arányú keverékét buborékoltatták át az anódtéren. A CO a bakteriális aktivitást is 

gátolta, a gátlás pedig arányos volt a toxikus gáz arányával a keverékben 10 –70% (V/V) 

tartományon belül (S. Zhou et al., 2018). Ezenfelül formaldehid és metán kimutatására alkalmas 

MFC bioszenzorokat is fejlesztettek már. 

Mivel az exoelektrogének a jelenlévő biodegradálható szubsztrátok közül többet is 

felhasználnak párhuzamosan, ezért sokáig az volt az általános nézet, hogy egy adott 

szervesanyag mennyiségi meghatározása nem lehetséges MFC-vel. A XXI. század molekuláris 

biológiai módszereinek köszönhetően azonban a szubsztrát specifikus MFC bioszenzor már 

valóság. Egy tanulmányban génkiütött Arcobacter butzleri mutánsokat hoztak létre CRISPR-
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Cas9 segítségével. Míg a vad típusú mikroba elsődlegesen acetáton és laktáton növekszik, addig 

a mutáns variánsok csak az egyik szubsztrát haznosítására voltak képesek, mivel vagy az acetát-

kináz (ackA), vagy a laktát-permeáz (lctP) expressziója gátolva volt. A módosított 

baktériumokkal beoltott üzemanyagcellákban csak akkor tapasztaltak áramtermelést, mikor az 

intakt metabolikus útvonal megfelelő szubsztrátja megtalálható volt a beadagolt tápoldatban. 

Ezzel bebizonyították, hogy génmanipuláció segítségével lehetséges egyetlen szubsztráthoz 

köthető elektromos jel előállítása és mérése MFC-ben (Szydlowski et al., 2020). A fejlesztésnek 

ipari relevanciája is volt: a bioetanol előállítása fermentációval zajlik, a folyamat során képződő 

acetát és laktát azonban inhibítora a folyamatnak, így ezek monitorozása kritikus. A jelenleg 

alkalmazott kromatográfiás módszerek lassúak és drágák, az elérhető online bioszenzorok 

pedig nehezen tudják megkülönböztetni a két nem kívánatos komponenst. A kifejlesztett MFC-

bioszenzorok segítségével mindkét inhibítor molekula monitorozása lehetségessé válik, ami 

lehetővé teszi a folyamatirányítás javítását, így az etanol kihozatal is növekedhet. A megoldás 

hátránya, hogy a genetikailag módosított élőlények (GMO) használatát a legtöbb országban 

szigorúan szabályozzák. A szükséges engedélyek kiadását általában valamilyen technológiai 

biztosíték meglétéhez kötik, hogy élő GMO biztosan ne kerülhessen ki a környezetbe, ez 

azonban jelentősen meg tudja drágítani a technológiát. Éppen ezért a genetikailag módosított 

exoelektrogén mikrobák MFC-ben való hasznosítása jelenleg csak a kutatás-fejlesztés területén 

lehetséges, ipari felhasználásuk a közeljövőben nem valószínű. 

Összefoglalva elmondható, hogy a dinamikusan bővülő bioszenzor piac számtalan feltörekvő 

új technológia számára kínál jó lehetőséget a kibontakozásra, így az MFC alapú bioszenzorok 

fejlesztése piaci szempontból megalapozott. Az eddigi eredmények alapján elsősorban az 

ökotoxikológia területén, a mezőgazdaságban és a szennyvíziparban lennének jól 

hasznosíthatók, de számos más iparágban is megtalálhatják a felvevőpiacukat az MFC-k. 

Kedvező tulajdonságaik között említhető hordozhatóságuk, egyszerű felépítésük és 

kezelhetőségük, valamint hogy alkalmasak változatos paraméterek in situ monitorozására rövid 

válaszidővel. Ennek ellenére jelenleg csak egyetlen valóban MFC alapú, toxicitás detektálására 

alkalmas szenzor kapható a piacon (HATOX-2000 Biomonitoring System, 23. ábra), ami 

feltehetően az eddig felderített kedvezőtlen tulajdonságok (hosszútávú stabilitási és 

jelreprodukciós problémák, alacsony szelektivitás és magas kimutatási határ) számlájára írható. 

Emellett a szerkezeti anyagok magas ára is hátráltatja az MFC bioszenzorok elterjedését. Éppen 

ezért a kutatóknak az általános és felhasználás specifikus problémák megoldása mellett az 

olcsó, de mégis hatékony elektród- és membránanyagok fejlesztésére is összpontosítaniuk kell. 

Ily módon a jövőben csökkenhet az MFC bioszenzorok összköltsége, ami gazdaságilag 

elérhetőbb és versenyképesebb kereskedelmi egységekhez, ezzel együtt pedig a széleskörű 

elterjedéshez vezethet (Do et al., 2020). 

Az MFC bioszenzorok előnyeit és hátrányait az 5. Táblázatban egy SWOT analízis segítségével 

foglaltam össze a könnyebb áttekinthetőség érdekében. 
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23. ábra: HATOX 2000 kereskedelmi forgalomban kapható MFC alapú bioszenzor (Biomonitoring System – KORBI). 

5. Táblázat: Mikrobiális üzemanyagcella alapú bioszenzorok SWOT analízise 

Erősségek Gyengeségek 

- egyszerű felépítés, nincs jelátalakító 

- a bioelektromosság akár fel is használható 

- hordozhatóság, in situ mérőegység 

- könnyű kezelés 

- rövid válaszidő 

- hosszútávú stabilitás kérdéses 

- jel reprodukálhatósága 

- alacsony szelektivitás 

- nem elégséges szenzitivitás 

- lineáris méréstartomány korlátozott 

- drága szerkezeti anyagok 

- piacra viteli példák alacsony száma 

Lehetőségek Veszélyek 

- változatos felhasználási lehetőségek 

- konvencionális analitikai eljárások 

leváltása 

- bioszenzorok népszerűsége 

- dinamikusan bővülő piac 

- nagyon erős K+F szektor 

- hasonló célra fejlesztett alternatív 

bioszenzorok megjelnése 

- a bioszenzor piac rendkívül kompetitív 

 

2.3.4. MFC-k egyéb felhasználási lehetőségei 

A MFC-k egy specifikus csoportjával, az úgynevezett mikrobiális elektrolízis cellákkal (MEC) 

biohidrogén előállítása is lehetséges. A működési elvük nagyon hasonló, az exoelektrogének a 

koenzimeik regenerálásából származó elektronokat az anód felületére adják le, azonban a katód 

felszínén nem az oxigén redukciója zajlik. Ennek oka, hogy a katódtér jelen esetben szigorúan 

anaerob, ilyen körülmények között pedig megfelelő katalizátort alkalmazva az elektronokból 

és az ioncserélő membránon keresztül érkező protonokból megindulhat a hidrogén gáz 

képződése. Ehhez azonban teljesülnie kell egy további feltételnek: a protonok redukálásához 

elméletben ~ 0,2 - 0,8 V feszültségre is szükség van (Kumar et al., 2018), amit jellemzően külső 

feszültségforrás segítségével biztosítanak. MFC-ben ezek a feszültségértékek elméletileg 

elérhetők, így egy MEC-MFC kapcsolt rendszerben az MFC biztosítani tudná a feszültséget a 

biohidrogén fejlesztéshez. A gyakorlatban azonban több MFC és kondenzátor elektronikai 
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kapcsolásával tudtak csak olyan rendszert létrehozni, ami stabilan képes volt biztosítani egy 

MEC hidrogénfejlesztését (Hatzell et al., 2013). A mikrobiális elektrolízis cellák előnye, hogy 

számos különböző szervesanyag hasznosítható bennük, akár közvetlenül szennyvíz is, továbbá 

hidrogén kihozataluk jóval nagyobb, mint a konvencionális fermentációs eljárásokon alapuló 

módszereké. A mérések alapján például 1 mol glicerin szubsztrát fermentációs úton történő 

hasznosítása során 1,05 mol H2 (Ito et al., 2005), míg MEC cellában 3,9 mol H2 keletkezett 

(viszonyításképp az elméleti maximum 7 mol H2 mol-1 glicerin)(Selembo et al., 2009). 

Az MFC-k bioremediációs céllal is felhasználhatók. Számos magas potenciálú toxikus vegyület 

elektronakceptorként funkcionálhat (lsd. 2.2.1. fejezet) a katódtérben, redukciójuknak 

köszönhetően pedig környezetkárosító hatásuk csökkenthet, vagy meg is szűnhet. Ilyen módon 

kezelhetők különböző nitrogénformák (NO3
-, NO2

-), nehézfém (pl. Hg2+, Cr4+, Cu2+) VO2
+ és 

perklorát szennyezések is. Ezenfelül különböző ártalmas szerves molekulák biodegradációja is 

végbemehet az anódtérben, például több azofestékről is bebizonyosodott, hogy jó 

hatékonysággal bonthatók üzemanyagcellák segítségével (Kumar et al., 2018). 

A fordított metanogenezis elvén alapuló, transzgénikus Methanosarcina acetivorans-t, 

Geobacter sulfurreducens-t és metán szénforráshoz adaptált iszapot is felhasználó MFC-ben az 

üvegházhatású metánból képesek voltak bioelektromosságot előállítani egy kísérletben (gas-to-

power koncepció (McAnulty et al., 2017)). Elképzelések szerint ezzel a relatíve olcsó 

technológia segítségével lehetőség nyílna a kitermelés helyén elektromossággá alakítani a 

földgáz metántartalmát biológiai úton nagy hatékonysággal, így elkerülhető lenne a gáz 

szállítása, feldolgozási és konverziós lépései során jelentkező veszteségek. 

Említésre méltók még az úgynevezett mikrobiális sótalanító cellákra (MDC – microbial 

desalination cell). A világ növekvő édesvízigényének fedezésére kézenfekvő megoldás a 

tengervíz sótalanítása, ám a rendelkezésre álló eljárások – a szennyvízkezeléshez hasonlóan – 

energiaigényesek. A változatos kialakítású MDC-k szennyvíztisztításra és sótalanításra 

szimultán használhatók, mivel a biodegradáció során az exoelektrogének által előállított 

elektromos áram felhasználható az ionok vándorlásának hajtóerejeként a sótalanító cellarészben 

(Al-Mamun et al., 2018). 
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2.4. MFC-ben alkalmazható innovatív katód katalizátor anyagok 

A mikrobiális üzemanyagcellák széleskörű alkalmazásának egyik legnagyobb gátja a szerkezeti 

anyagok magas piaci ár, ahogy az a korábbi fejezetekben is említésre került már. Noha kevés 

tanulmány készített költséganalízist a megalkotott MFC alapú berendezésekről, de találni 

ilyenre is példát. Egy 200 L össztérfogatú, 96 cellából álló szennyvízkezelésre kialakított 

rendszer esetén azt találták, hogy az anyagköltségek 62,5%-át a szelektív diffúziós gátként 

funkcionáló membrán, míg 19,5%-át az elektródanyagok tették ki (24/A. ábra) (Ge & He, 2016). 

 
24. ábra A, Anyagköltségek százalékos megoszlása egy 200 L-es szennyvizet kezelő modul esetén (Ge & He, 2016) 

B, Alternatív szövetszeparátorral felszerelt légkatódos MFC rendszer anyagköltségeinek százalékos 
megoszlása (Abourached et al., 2016) 

Egy másik, alternatív szövetszeparátorral kialakított légkatódos rendszert elemző 

esettanulmányban a költségek döntő hányadát (közel 75%-át) az elektródanyagok jelentették 

(24/B. ábra)(Abourached et al., 2016). Látható tehát, hogy a szeparátorok, valamint a két 

elektród kialakításához felhasznált anyagok járnak a legnagyobb költségvonzattal. A két 

diagramból az is megállapítható, hogy a konvencionális alkotóegységek (jelen esetben az 

ioncserélő membrán) helyettesítése az adott elem összköltségre vetített arányának drasztikus 

csökkenésével járhat együtt. Elmondható tehát, hogy MFC-k esetén az egyik potenciális 

fejlesztési irány a hatékony, de mégis olcsó membrán- és elektródanyagok (ide értve a 

katalizátorokat is) kidolgozása kell, hogy legyen. 

2.4.1. Az oxigén redukciós reakció 

A mikrobiális üzemanyagcellák katódterében számos nagy potenciálú molekula hasznosítható 

terminális elektron akceptorként. Legyakrabban mégis a légköri oxigént alkalmazzák, mivel 

könnyen elérhető és olcsó, nem toxikus, a redukciója során keletkező víz pedig szintén 

ártalmatlan. Üzemeltetési szempontból az oxigén utánpótlás az egyetlen megoldandó feladat, 

amit H-típusú cellák esetén például aktív levegőztetéssel biztosítani lehet. Egy elektródterű 

rendszerek esetén még egyszerűbb a helyzet, hiszen az ORR-hez szükséges oxigén passzív 

diffúzióval jut a légkatód belsejébe. Éppen ezért ez tekinthető a legfenntarthatóbb megoldásnak 

mind környezetvédelmi, mind gazdasági megfontolások alapján. 

Az oxigén redukciós reakció számos elektrontranszferrel járó lépést foglal magában, a hozzájuk 

köthető molekuláris mechanizmusokat pedig erőteljesen befolyásolja az alkalmazott 

katalizátor. Két jellemző elektroredukciós útvonalat különböztethetünk meg (25. ábra): 

- a négyelektronos útvonalat, melynek egyenlete: 
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𝑂2 + 4𝐻+ + 4𝑒− → 2𝐻2𝑂   [19] 

- valamint a kételektronos útvonalat, amit a következőképp írhatunk le: 

𝑂2 + 2𝐻+ + 2𝑒− → 𝐻2𝑂2  [20] 

𝐻2𝑂2 + 2𝐻+ + 2𝑒− → 2𝐻2𝑂  [21] 

A négyelektronos kedvezőbb, mivel a kételektronos útvonal esetében hidrogén-peroxid 

keletkezik köztitermékként, ami nagy túlfeszültséget eredményezhet. Ezért új katalizátorok 

fejlesztése során az egyik cél, hogy az ORR a lehető legnagyobb arányban a négyelektronos 

útvonalon folyjon. Mindkét útvonal közös jellemzője ugyanakkor, hogy a katód felületén 

végbemenő kezdeti oxigén adszorpció a sebességmeghatározó lépés (Yeager, 1984). Az ORR 

katalízisére jelenleg leggyakrabban platinát használnak, azonban magas piaci ára és hosszútávú 

stabilitási problémái miatt több kutatócsoport foglalkozik a kiváltásával, alternatív 

katalizátoranyagok fejlesztésével. A következőkben erre mutatok be pár példát. 

2.4.2. Fém-oxid alapú katalizátorok 

A platinához képest a fém-oxidok ára jóval kedvezőbb, elektrokatalitikus aktivitásuk mégis 

jelentős. Nagy népszerűségnek örvend például a mangán(IV)-dioxid, mely a katódtérben 

uralkodó enyhén lúgos közegben az ORR-t a következőképp katalizálja (Cao et al., 2003): 

𝑀𝑛𝐼𝑉𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 𝑒− → 𝑀𝑛𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐻 + 𝑂𝐻−   [22] 

2𝑀𝑛𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝐻 + 𝑂2 → 2𝑀𝑛𝐼𝑉𝑂𝑂𝐻 • 𝑂−   [23] 

𝑀𝑛𝐼𝑉𝑂𝑂𝐻 • 𝑂− + 𝑒− → 𝑀𝑛𝐼𝑉𝑂2 + 𝑂𝐻−   [24] 

Megfigyelhető, hogy az első lépésben kialakuló mangán(III) vegyületek lényegében 

mediátorként funkcionálnak a reakcióban, hisz ezek fogják aztán az oxigént redukálni. Emiatt 

a katódok katalitikus aktivitása nagyban függ ezeknek a molekuláknak az elektródfelülethez 

közeli koncentrációjától (Gnana Kumar et al., 2014). Ennek fényében a mangán-dioxidot 

érdemes mangán-szulfát kálium-permanganáttal történő oxidációjával előállítani, mivel a 

reakció során az aktív szénen leváló MnO2 nagy fajlagos felülete és speciális morfológiája 

nagyban hozzájárul a hatékony katalízishez. Egy tanulmányban két elektródterű MFC-ben 161 

mW m−2 teljesítménysűrűséget mértek ilyen módszerrel kialakított katóddal, ami nem sokkal 

maradt el a platina katalizátorral mért 193 mW m−2-es referenciaértéktől (Roche et al., 2010). 

 

25. ábra: Az oxigén redukciós reakció mechanizmusai (Liew et al., 2014) 



51 
 

2.4.3. Makrociklusos szerves vegyületek 

A ftalocianinok és egyéb makrociklusos szerves vegyületek (pl. tetrametoxi fenil porfirin) is 

költséghatékony megoldást jelentenek, mivel képesek fémionokat komplexálni. Az így 

képződő molekulák (pl. fémion-ftalocianin a 26/A. ábrán) hatékonyan funkcionálnak 

elektrondonoroként és akceptorként is. Katalitikus aktivitásukat természetesen befolyásolja, 

hogy milyen fémion található meg a makrociklus belsejében. Az eddigi kutatások alapján a 

kobalt ionok bizonyultak a leghatékonyabbnak, ugyanis az ORR segítségükkel szinte kizárólag 

a négyelektronos útvonalon zajlott (Liew et al., 2014).  

2.4.3. Elektrokonduktív polimerek 

Speciális elektrokonduktív polimerek (ECPs – electroconductive polymers) szintén alkalmasak 

az ORR katalízisére, ugyanis a felületükön kemiszorpcióval megkötődő oxigén molekuláris O-

O kötésének csökken a stabilitása (26/C. ábra)(Khomenko et al., 2005). Példaként említhető a 

polianilin (PANI, 26/B. ábra) és a polipirrol (PPy) is. Ezek nagy vezetőképességüknek és 

stabilitásuknak köszönhetően kifejezetten alkalmasak bevonatok képzésére, továbbá egyéb 

elektrokatalitikus aktivitású anyagokkal is kombinálhatók (pl. aktív szén, makrociklusos 

szerves vegyületek, stb). Az így létrejövő kompozitok jelentős elektrokatalitikus aktivitással 

rendelkeznek (Y. Yuan et al., 2010, 2011). 

 

26. ábra: A, Fém-ftalocianin szerkezetének sematikus ábrája (Liew et al., 2014). B, Polianilin szerkezete. 
C, Elektrokonduktív polimer felületén megkötődő molekuláris oxigén (Khomenko et al., 2005). 

2.4.4. Biokatalizátork 

Biokatódokról akkor beszélhetünk, amikor az elektród felületét biokatalizátorként funkcionáló 

speciális baktériumokból álló biofilm borítja be. Az élő mikroorganizmusoknak köszönhetően 

képesek a megújulásra, környezetbarát megoldásnak tekinthetők, és az áruk is kedvező. 

Megkülönböztethetünk aerob biokatódokat, ahol az oxigén a terminális elektron akceptor, 

illetve anaerob biokatódokat, ahol jellemzően nitrát vagy szulfát ionok töltik be ezt a szerepet. 

Előbbire jó példa a már korábban bemutatott Mn2+ - MnO2 ciklikus átalakulásán alapuló 
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megoldás, ahol Leptothrix discophora SP-6 mangánoxidáló baktériumból álló biofilm 

tekinthető a biokatalizátornak (lásd 2.2.1. fejezet). 

2.4.5. Szénalapú nanostrukturált anyagok 

A szénalapú nanostrukturált anyagoknak - mint például a szén-nanocsöveknek – egyedülálló 

elektromos és mechanikai tulajdonságaik vannak, aminek köszönhetően ígéretes 

hordozóanyagok, de katalizátorként is megállják helyüket. Módosított változataikról 

elmondható, hogy rendkívül jó elektrokatalitikus aktivitással rendelkeznek, ilyen anyag például 

a nitrogén-dópolt szén-nanocső is (27. ábra) (H. Li et al., 2011). A kísérletes eredmények 

alapján minél magasabb ennek a nitrogéntartalma, annál dominánsabbá válik ORR során a 

kívánt négyelektronos útvonal (Z. Chen et al., 2010). Grafén módosításával is kifejezetten 

biztató eredményeket értek el, nitrogénnel adalékolt verziójával légkatódos mikrobiális 

üzemanyagcellában 1470 ± 80 mW m−2 teljesítménysűrűséget mértek, ami 32%-kal volt 

magasabb a konvencionális Pt/C-vel (platinázott csontszén) regisztrált értéknél (Q. Wang et al., 

2016).  

 

27. ábra: Transzmissziós elektronmikroszkópos felvétel nitrogén-dópolt szén-nanocsövekről (H. Li et al., 2011). 

2.4.6. Módosított szén-aerogélek 

Heteroatomok adagolása hatékony módszernek bizonyult a szénalapú katódok 

elektrokatalitikus teljesítményének javítására, ahogy az a nanostrukturált anyagok esetén is 

látható volt. Már igen kis koncentrációban képesek a fizikai és kémiai tulajdonságokat 

módosítani, hatékonyságuk pedig abból fakad, hogy megváltoztatják környezetük 

elektroneloszlását. A különböző heteroatomok mennyiségétől és arányától függően egészen 

egyedi elektronszerkezetek alakulhatnak ki, a felületi aktív helyek száma pedig nagyban 

növekedhet. A kén például indukálhatja a szomszédos C vagy N atomok polarizációját, ennek 

eredményeként jelentősen javul a felületi elektronátvitel az ORR során. A nitrogén is egy 

sokoldalú heteroatom a szénvegyületekben, többek között hatással van a hidrofób/hidrofil 

tulajdonságokra is. Természetesen a katalitikus tulajdonságok javításában is nagy szerepet 

játszik (Nagy et al., 2016). 
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A porózus szénanyagok nagy fajlagos felületük miatt kedvezően hatnak a felülethez kötött 

ORR-ra. Az úgynevezett szén-aerogélek rendkívül porózus amorf szerkezetüknek 

köszönhetően különösen alkalmasak mind MFC-ben, mind pedig konvencionális 

üzemanyagcellákban az oxigén redukciójának katalízisére. Előállításuk többféle módszerrel 

lehetséges, legelterjedtebb azonban az úgynevezett szol-gél technika, mely során különböző 

monomereket kopolimerizálnak, majd pedig nitrogén atmoszféra alatt magas hőmérsékleten (T 

~ 900 °C) karbonizálnak. A monomerek megválasztásával és arányával befolyásolni lehet az 

aerogél végső szerkezetét, többek között a pórusméret eloszlást is (28. ábra)(H. Zhou et al., 

2013). Heteroatom tartalmú monomerek adagolása esetén pedig kedvező elektrokatalitikus 

tulajdonságokkal is felruházhatjuk az anyagot. Általánosan alkalmazott monomer a rezorcin és 

a formaldehid, míg nitrogén tartalmúak közül az urea, melamin és L-lizin használata elterjedt. 

Rezorcin, melamin és formaldehid megfelelő arányú keverékével például olyan nitrogén dópolt 

aerogélek hozhatók létre, amiknek mezopórusos szerkezete és magas heteroatom tartalma (N ~ 

4 m/m% ) kiemelkedő elektrokatalitikus aktivitást biztosít (Nagy et al., 2016). 

Egy kísérlet során légkatódos MFC-kben vizsgáltak aktivált szén, Pt/C és ún. iontermikus N-

dópolt szén-aerogél segítségével katalizált katódokat. Az eredmények megerősítették a korábbi 

abiotikus vizsgálatok tapasztalatait, miszerint az aerogél a leghatékonyabb katalizátor a vizsgált 

anyagok közül. Az elektródfelületre felvitt mennyiségétől függően 2300±140 mW m-2 (9 mg 

cm-2) és 2260±30 mW m-2 (3 mg cm-2) teljesítménysűrűséget mértek, míg Pt/C-vel bevont 

szénszövetet alkalmazva csupán 1330±20 mW m-2-t sikerült elérni, tehát az alternatív bevonat 

több mint 70%-kal jobban teljesített. Kimutatták továbbá, hogy az ORR szinte kizárólag a 

négyelektronos útvonalon zajlott, valamint az aerogél hosszútávon stabilabbnak is bizonyult. 

Több mint 700 órányi üzemelést követően a külső ellenálláson mérhető feszültség csupán 4% 

-kal csökkent, szemben a Pt/C elektród 10% -os visszaesésével (X. Zhang et al., 2016). 

 
28. ábra: Rezorcin-melamin-formaldehid aerogélek szerkezete különböző monomer arányok esetén (Nagy et al., 2016). 
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Egy egyszerű hidrotermális eljárással (glükóz, ammónium-perszulfát, sósav és anilin 

felhasználásával) készült N-tartalmú aerogélt kálium-hidroxid segítségével aktiváltak, majd 

légkatódos üzemanyagcellában tesztelték. Az aktiválás szignifikánsan javította az anyag 

elektrokatalitikus aktivitását, ami magas elektronátviteli számot (3,83) és alacsony H2O2 

hozamot (9%) eredményezett, azaz az ORR döntően a négyelektronos útvonalon zajlott. A 

kísérleti rendszerben 967 ± 34 mW m–2 teljesítménysűrűséget értek el az aerogéllel, ami ~37%-

os növekedést jelentett a Pt/C-vel katalizált katódhoz képest (Tian et al., 2018). 

Poliakrilnitril kontrollált pirolízisével előállított magas nitrogén tartalmú (akár 23%) szén-

aerogéleket szintén teszteltek MFC-kben. A nagyfokú karbonizáció miatti jó elektromos 

vezetőképességnek és a jelentős mennyiségű heteroatomnak köszönhetően a platina alapú 

katalizátorral összemérhető volt az egyik minta elektrokatalitikus aktivitása. A tapasztalt 

teljesítménysűrűség az aerogél esetén 1048 ± 47 mW m-2, míg Pt/C esetén 1051 ± 28 mW m-2 

volt (Yang et al., 2019). 

A szakirodalmi adatok alapján elmondható, hogy a nitrogén heteroatommal módosított szén-

aerogélek ígéretes alternatív katalizátoranyagok, amik alkalmasak a mikrobiális 

üzemanyagcellák katódján zajló oxigén redukciós reakció serkentésére. Kedvező áruk, jelentős 

elektrokatalitikus aktivitásuk, és hosszútávú stabilitásuk miatt akár a platina alapú katalízis 

kiváltása is lehetséges lehet velük, így kutatásuk és fejlesztésük ígéretes irányvonalnak 

tekinthető. 
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3. A kutatás célja 

Doktori tevékenységem során három alapvető, a mikrobiális üzemanyagcellák fejlesztésével 

kapcsolatos célt tűztem ki magam elé: 

I.  A mikrobiális üzemanyagcellák széleskörű ipari alkalmazásának egyik legjelentősebb 

gátja a szerkezeti anyagok – úgymint a platina alapú katalizátorok és a szelektív diffúziós 

gátként szolgáló ioncserélő membránok – magas piaci ára, ezért terveim között szerepelt a 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Kémia és Anyagtudományi 

Tanszéke által kifejlesztett speciális mezopórusos nitrogén tartalmú szén-aerogél 

alkalmazhatóságának vizsgálata oxigén redukciós reakció katalízisére mikrobiális 

üzemanyagcellákban. A távlati célom ezzel az olcsóbb, de mégis hatékony katódkatalizátorok 

hasznosíthatóságának bizonyítása, ezen keresztül pedig a technológia beruházási költségeinek 

csökkentése és elterjedésének elősegítése volt. 

II. A szakirodalom alapján a mikrobiális üzemanyagcellák egyik potenciális alkalmazási 

területe a decentralizált szennyvízkezelés, ezért meg kívántam alkotni egy költséghatékony 

szerkezeti elemekből készült, kompakt és könnyen üzemeltethető léptéknövelt légkatódos MFC 

egységet, amit felhasználva a jövőben lehetséges lesz a kibocsátó igényeire szabható helyszíni 

tisztítórendszerek kialakítása. Mivel Magyarország erős élelmiszeriparral rendelkezik, továbbá 

a nagyüzemi termelés mellett a kisüzemek (kézműves sörfőzdék és sajtüzemek, családi 

borászatok, stb.) jelentősége is egyre nő, ezért a megépített rendszer tesztelését nagy 

szervesanyag tartalmú élelmiszeripari (tejipari) modellszennyvízzel terveztem elvégezni. 

Hosszútávú célom ezzel egy innovatív technológiai megoldás felkínálása volt a pontszerű, de 

viszonylag nagy szervesanyag terhelést jelentő ipari kibocsájtók számára, aminek segítségével 

a jogszabályi előírásoknak megfelelően előkezelhetik a szennyvizüket a közcsatornára engedés 

előtt, vagy a kibocsátási határértékeknek megfelelő szintre tisztíthatják a környezetbe engedést 

megelőzően. 

III. Mivel a mikrobiális üzemanyagcellák legígéretesebb felhasználási területe a 

bioszenzorként történő alkalmazás, ezért kutatásom fókuszában ez a fejlesztési irányvonal állt. 

Tanulmányozni kívántam az MFC rendszerekben biofilmet képező exoelektrogén 

mikroorganizmusok biodegradációjának kinetikáját nem toxikus bontható szubsztrátok esetén, 

majd az eredményekre alapozva egy biokémiai oxigénigény (BOI) meghatározására alkalmas 

MFC bioszenzor kifejlesztését és egy ehhez a bioszenzorhoz adaptált mérési módszer 

kidolgozását terveztem. Végül ennek a mérési eljárásnak a tesztelését kívántam elvégezni 

modellszubsztrátok és valós szennyvízminták mérésén keresztül. Ennek a munkámnak a távlati 

célja egy egyszerű, megbízható és gyors MFC alapú BOI bioszenzor létrehozása, mely 

potenciális alternatívája lehet a jelenleg általánosan alkalmazott, ámde számos kedvezőtlen 

tulajdonsággal rendelkező respirometrikus mérési módszernek. 

  



56 
 

4. Az alkalmazott mérési, analitikai és statisztikai módszerek 

Ebben a fejezetben a munkám során rutinszerűen alkalmazott általános mérési módszereket 

ismertetem. A kísérlet specifikus eljárások és az alkalmazott rendszerek bemutatása a megfelelő 

fejezetek elején található. 

4.1. pH és oldott oxigén koncentrációjának mérése 

Az rendszerek átmosásához használt sóoldatok oldott oxigén koncentrációjának, valamint 

szennyvízminták pH-jának meghatározását WTW Multi 350i típusú kombinált kézi 

mérőkészülékkel végeztem, pH Electrodesentix 41-3 illetve Cellox 325 jelölésű tesztelektródok 

segítségével. 

4.2. Elektromos paraméterek mérése 

Az MFC rendszerek külső ellenállásaként helipotot, azaz változtatható erősségű ellenállást (a 

kísérlettől függően 0 – 2000, vagy 0 – 10 000 Ω-os darabokat) alkalmaztam. Használatba vétel 

előtt minden helipotot kalibráltam (29. ábra), az újrakalibrálást pedig minden kísérlet 

megkezdése előtt, de legalább félévente ismételten elvégeztem. 

 
29. ábra: Helipot kalibrációja 

Az üzemanyagcellák külső ellenállásán mérhető feszültséget Graphtec midi logger GL840 

többcsatornás oszcilloszkóp segítségével regisztráltam előre meghatározott – jellemzően 5 

perces – időközönként. 

Az MFC-k félcella potenciáljait Ag/AgCl referenciaelektróddal (XR300, Radiometer 

Analytical) szemben univerzális intelligens multiméter (Uni-Trend 71-A) segítségével 

határoztam meg. Szükség esetén ugyan ezzel a berendezéssel számítógépes adatregisztrációt is 

végeztem, melyhez a gyártó által biztosított UT71-AB programot használtam. Alkalmi 

feszültség- és ellenállásmérést szintén ezzel a multiméterrel kiviteleztem. 

4.3 Polarizációs görbe felvétele, a teljesítmény és a belső ellenállás meghatározása 

A cellák belső ellenállásának és teljesítményének meghatározásához úgynevezett polarizációs 

görbéket vettem fel. Ennek során előre meghatározott (a helipot segítségével beállított) külső 

ellenállás értékek mellett mértem az MFC külső áramkörén a feszültséget. Minden egyes 



57 
 

helipot állítást követően ~2 percet várakoztam, majd lejegyeztem a multiméter által kijelzett, 

kvázi stabilizálódott feszültséget. 

A polarizáció során először 0 Ω-ról indulva lépésről lépésre növeltem a külső ellenállást, a 

legmagasabb kívánt ellenállásérték lemérését követően 10 percre megszakítottam az áramkört, 

majd a visszakapcsolást követően a külső ellenállás csökkentése következett az előre 

meghatározott lépések szerint. A mérés befejeztével kiszámítottam a vizsgált külső 

ellenállásokhoz tartozó két-két feszültségérték átlagát, és ezekkel dolgoztam tovább (30/A. 

ábra). Az adatokból meghatároztam a – jellemzően az anód geometriai felületére vonatkoztatott 

(Pdan) – teljesítménysűrűségeket is, és diagramon ábrázoltam a maximumos görbét (30/B. ábra). 

 
30. ábra: A, A külső ellenállás függvényében mért feszültségértékek. B, A számított teljesítménysűrűségek a külső ellenállás 

függvényében. C, A belső ellenállás meghatározása egyenesillesztéssel. D, Polarizációs görbe bevett ábrázolásmódja. 

A belső ellenállás meghatározásához az átlag feszültségértékeket az Ohm-törvény segítségével 

kiszámított áramerősségek függvényében ábrázoltam, majd a pontokra egyenest illesztettem 

Microsoft Excelben (30/C. ábra). A kapott egyenes meredekségének abszolút értéke jó 

közelítéssel az MFC belső ellenállásával egyezik meg. 

A belső ellenállás becslése akár grafikusan is lehetséges, hiszen a teljesítménysűrűség (30/B.) 

maximumát a [14] egyenlet alapján akkor éri el, mikor a külső ellenállás értéke épp a belső 
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ellenállásal azonos. A 30/D. ábrán végül a polarizációs görbék szakirodalomban elterjedt 

ábrázolásmódját szemléltettem. 

Fontos, hogy a polarizációs görbéket igyekeztem olyan körülmények között felvenni, mikor 

szubsztrát limitáció nem állt fenn. Ezt a cella regisztrált feszültségértékeinek ellenőrzésével 

biztosítottam: ha nem mutattak csökkenő tendenciát, akkor a mérés elvégezhető volt. 

4.4. Kémiai oxigénigény (KOI) mérése 

A kémiai oxigénigényt (mg O2 L
-1) a nemzetközi szabványoknak megfelelően határoztam meg 

(APHA, 1999). A mérési módszer vonatkozó magyar szabványszáma MSZ 260-16:1982. Az 

alapelv, hogy ismert mennyiségű oxidálószerhez hozzámérjük a meghatározott térfogatú 

mintánkat, majd a megfelelő körülmények közötti reakcióidő leteltével a megmaradt 

oxidálószert titráljuk vissza, így meghatározva a minta oxidálható anyagainak összmennyiségét 

(oxigén-ekvivalensben). A gyakorlatban ezt a következőképp végeztem: 

1. 250 cm3-es csiszolatos forralócsőbe kimértem 10,0 cm3 0,25 normálos kálium-

dikromát mérőoldatot (oxidálószer). 

2. Hozzáadtam 0,4 g higany(II)-szulfátot, 0,4 g ezüst-szulfátot és két darab 

üveggyöngyöt. 

3. 20 cm3 mintát mértem be a reakciócsőbe kétjelű pipettával, vakminta esetén 20 cm3 

desztillált víz került bemérésre. 

4. 20 cm3 cc kénsavat adagoltam az elegyhez. 

5. Végül a hűtőfeltét felhelyezését követően elegyítettem a cső tartalmát óvatos rázással. 

6. Programozható fűtőblokk segítségével 2 órán keresztül 155 °C-on forraltam a 

keveréket. 

7. Forralást követően a hűtőfeltét falát 100 cm3 desztillált vízzel mostam vissza a csőbe. 

8. Szobahőmérsékletre hűtés után 2-3 csepp ferroin-indikátor adtam  

9. 0,25 normálos vas(II)-ammónium-szulfát mérőoldattal folyamatos kevertetés mellett a 

kálium-dikromát feleslegét átcsapásig titráltam. 

10. A mérőoldat fogyásából az alábbi képlet [25] segítségével kiszámoltam a minta KOI 

értékét. 

𝐾𝑂𝐼 = (𝑉𝑣𝑎𝑘 − 𝑉𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎) ∙ 𝑓 ∙ ℎ ∙ 100  [25] 

Ahol Vvak a vak minta visszatitrálásakor fogyott mérőoldat térfogata [cm3], Vminta a mintára 

fogyott mérőoldat térfogata [cm3], h a minta hígítása (amennyiben szükség volt rá) és f a 

mérőoldat faktora. 

A KOI mérés a szabványnak megfelelő mintavételezés esetén jól reprodukálható, mérési 

bizonytalansága kicsinek mondható. Probléma jellemzően az illékony szerves savakat pl: 

acetátot nagy mennyiségben tartalmazó, valamint az egészen alacsony (< 25 mg KOI L-1) KOI 

koncentrációjú minták meghatározásánál szokott jelentkezni, ezeknél a relatív szórás jóval 

nagyobb lehet. 

Az ismertetett módszer a mintában megtalálható összes szerves (és szervetlen) anyagot képes 

oxidálni. Az alkalmazott erős oxidálószernek, a savas közegnek és a két órás magas hőfokon 

történő forralásnak köszönhetően a roncsolás rendkívül hatékony, így a kolloid és lebegőanyag 

jellegű szerves anyagok eloxidálása is maradéktalanul végbemegy. Ennek megfelelően a 
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mintaelőkészítés határozza meg, hogy a méréssel teljes, vagy épp oldott KOI-t mérünk. Éppen 

ezért a következő alfejezetben az alkalmazott szervesanyag frakcionálási módszereket fogom 

ismertetni. 

4.5. Szervesanyag tartalom frakcionálása 

Valós szennyvizek és speciális modellszubsztrátok (pl.: kukoricakeményítő) esetén a 

szervesanyag tartalom egy része kolloid formában és/vagy lebegőanyagként van jelen a 

mintában. A különböző frakciók mennyiségi meghatározásának céljából nyers minták mellett 

szűrt-centrifugált és flokkuláltatott-szűrt mintákból is mértem KOI-t. 

- A lebegőanyag leválasztásához először lecentrifugáltam a mintát (Hermle Z326, 10 000 

rpm, 3 perc), majd a felülúszót egyszerű redős szűrőpapíron átszűrtem. Az így keletkező 

szűrletben lebegőanyag nem, de kolloid formában jelenlévő szennyeződések még 

megtalálhatók az oldott komponenseken kívül. 

- A kolloid szennyezők eltávolításához 200 mL mintához először 2 mL 100 g L-1 ZnSO4 

oldatot adtam, majd 2 percen át intenzíven kevertettem mágneses keverővel. Ezután 

NaOH oldattal a pH-t ~10-re állítottam, majd ismét 2 perc intenzív kevertetés, végül 

pedig 10 perc ülepítés következett. A felülúszót 0,45 µm pórusátmérőjű szűrőn szűrtem 

át. A Zn2+ ionok flokkuláló hatása, majd az ezt követő lúgos precipitáció (cink-hidroxid 

csapadék képződik) miatt a szűrlet már szinte kizárólag csak oldott szerves anyagokat 

tartalmaz (Mamais et al., 1993). 

KOI értékkel operáló számítások esetén – amennyiben ezt külön nem jeleztem – mindig a teljes 

KOI értékeket használtam fel, azaz előkészítés nélküli nyers minták eredményeit. 

4.6. Biokémiai oxigénigény (BOI) meghatározása 

A biokémiai oxigénigény mérését (mg O2 L-1) – a KOI-hoz hasonlóan – a nemzetközi 

szabványoknak megfelelően végeztem. A mérési módszer vonatkozó magyar szabványszáma 

MSZ EN 1899-2:2000. Mivel a gyakorlatban a legelterjedtebb az 5 napos BOI mérés (BOI5), 

ezért én is ezt választottam. Mintáim vizsgálatához OxiTop®-Control manometrikus 

mérőrendszert használtam. Az előzetesen meghatározott KOI értékek alapján kiválasztottam a 

megfelelő méréshatárt a kontrolleren, a BOI üvegbe bemértem a megfelelő térfogatú mintát, 

majd keverőmágnest és 3 csepp nitrifikációt gátló vegyszert (N-alliltiourea, 5 g L-1, WWR) 

adtam hozzá. Az üveg nyakára helyezhető gumi tartóba 3 darab nátrium-hidroxid szemcsét 

tettem, végül pedig a mérőfejet az üvegre csavartam és az 5 napos mérést a kontroller 

segítségével elindítottam. 

Amennyiben szükség volt rá (pl. műszennyvizek esetén), oltó mikroflóraként kommunális 

szennyvíztelepről származó elfolyót használtam 10 V/V%-ban. Természetesen ebben az 

esetben az oltásra használt elfolyó BOI5 értékét is meghatároztam, a kérdéses minták 

eredményeit pedig korrigáltam. Mivel ennek a módszernek nagy a mérési bizonytalansága, 

ezért minden esetben egy mintából 3 párhuzamos mérést indítottam. Az üvegek a mérés teljes 

időtartama alatt egy 20°C-ra temperált termosztátban, mágneses keverőtálcán kaptak helyet. 
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4.7. Standard elektrolit összetétele 

A kísérletek során gyakran használt műszennyvizek alapját, valamint a katódoldatot egy 

standard elektrolit képezte, melynek összetétele a következő volt: 3,13 g L-1 NaHCO3, 0,31 g 

L-1 NH4Cl, 0,13 g L-1 KCl, 4,22 g L-1 NaH2PO4, 6,93 g L-1 Na2HPO4 * 12 H2O (Oh et al., 2004). 

A szükséges mennyiségű elektrolitot mindig tízszeres töménységű törzsoldatokból készítettem 

desztillált vizes hígítással. Anódoldatként történő alkalmazásához ezt szénforrással és szükség 

szerint nyomelemekkel egészítettem ki. 

Mivel az anódtérbe jutó oxigén mennyiségét célszerű minimalizálni, ezért a cellákra adagolást 

megelőzően az elektrolitot (vagy a már szénforrást is tartalmazó műszennyvizet) kb. 70°C-ra 

melegítettem fel, majd N2 gáz folyamatos átbuborékoltatása mellet visszahűtöttem 

szobahőmérsékletre. Ilyen módon az oldott oxigén jelentős hányada eltávolítható volt. 

4.8. Protoncserélő membrán kondicionálása 

A két elektródterű cellák esetében alkalmazott ioncserélő membránt (Alfa Aesar Nafion 

membrane, 0,05 mm) felhasználás előtt kondicionálni kellett a megfelelő protonvezetés 

biztosításáért, amihez egy 3 lépéses folyamatot alkalmaztam. A méretre vágott darabot 

desztillált vízben, 3 V/V%-os hidrogén-peroxidban, majd 0,5 M-os kénsavban főztem 1-1 órán 

keresztül 80-90°C-on. Az így előkészített membrándarabokat felhasználásig desztillált vízben 

tároltam (Ghasemi et al., 2013). 

4.9. Statisztikai próbák 

Az mérések megfelelő statisztikai elemzése nagyban hozzájárul az eredmények értelmezéséhez 

és a helyes következtetések levonásához. Épp ezért törekedtem a kíséreltek során több 

párhuzamos rendszerrel dolgozni és ismételt méréseket végezni, majd pedig a kapott értékek 

statisztikai elemzésére nagy hangsúlyt fordítani. Munkám során jellemzően két főbb statisztikai 

próbát alkalmaztam, jelen fejezetben ezeket mutatom be röviden. 

4.9.1. Kétmintás T-próba 

A statisztikai próba segítségével azt kívánjuk tesztelni, hogy származhat-e a két minta 

ugyanabból az sokaságból. (Máshogy megfogalmazva a két minta átlagának eltérése csak a 

véletlen hibának tudható be, nem pedig valamilyen szisztematikus hatásnak.) Akkor 

alkalmazható, ha a változó normális eloszlású, a két minta független és varianciájuk 

megegyezik (ezt F-próba elvégzésével ellenőrizhetjük) (Lóránt, 2017). 

- A próba nullhipotézise: Ho: µ1 = µ2 (A két minta várható értéke megegyezik.) 

- A próba ellenhipotézise: H1: µ1 ≠ µ2 (A várható értékek nem egyeznek meg.) 

A próbastatisztika értékét az általunk választott szignifikanciaszinthez tartozó határértékekkel 

vetjük össze, és ez alapján vonjuk le a következtetéseinket (nullhipotézis elfogadása, vagy 

elvetése). Munkám során jellemzően 5%-os szignifikanciaszintet (α=0,05) használtam. 

4.9.2. Páros T-próba 

Olyan statisztikai próba, ahol a két n-elemű minta összetartozó párokból áll. A módszer 

feltételezi itt is, hogy a változó mindkét mintában normális eloszlású, a szórások szignifikánsan 

nem különböznek, és a két megfigyelés közötti különbség ne függjön az értékek nagyságától. 
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A kiértékelés során az adatpárok különbségét véve lényegében egyetlen adatsort kapunk, és ezt 

tekintjük valószínűségi változónak, erre végzünk egymintás t-próbát. Erre utal a próba régebbi 

neve is: egymintás t-próba a különbségre. A nullhipotézis szerint a különbség-sokaság várható 

értéke nulla, az ellenhipotézis szerint nullától eltérő (Lóránt, 2017). Ennél a próbánál is szinte 

kivétel nélkül 5%-os szignifikanciaszinttel (α=0,05) dolgoztam. 
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5. Oxigén redukciós reakció katalízise nitrogén tartalmú 

szén-aerogéllel mikrobiális üzemanyagcellában 

A heteroatommal dópolt szén-aerogélek szakirodalma mára meglehetősen terjedelmes és 

szerteágazó, ám az ezzel kapcsolatos kutatásaim megkezdésekor MFC-ben való 

hasznosíthatóságukról még viszonylag kevés információ állt rendelkezésre. Együttműködésünk 

a BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék Felületkémiai Csoportjával 2016 tavaszán 

kezdődött meg. Dr. László Krisztina professzorasszony és munkatársai a határfelületi, 

elsősorban szilárd és nem-konvencionális makroszkopikus és nanofelületeken zajló szorpciós 

jelenségek tanulmányozásával, hangolt porozitású és felületkémiájú anyagok előállításával, 

jellemzésével és alkalmazási lehetőségeinek felderítésével foglalkoznak. Többek között 

konvencionális hidrogén üzemanyagcellákban zajló oxigén redukciós reakció katalízisére 

alkalmas anyagok kutatásában és fejlesztésében is nagy tapasztalattal rendelkeznek. Mivel 

oxigén redukció zajlik a mikrobiális üzemanyagcellák katódján is, ezért adta magát a lehetőség, 

hogy kísérleti anyagukat MFC-ben teszteljük.  

A Felületkémiai Csoport által szolgáltatott mezopórusos N-dópolt szén-aerogéllel elért 

eredményeink és az ebből született publikáció (Tardy, Lóránt, Lóka, et al., 2017) ezért 

meglehetősen úttörőnek számított. 

5.1. A kísérleti rendszer bemutatása 

5.1.1. A mikrobiális üzemanyagcellák felépítése és üzemeltetése 

A kísérletekhez H-típusú cellát (31. ábra) használtam. Ez két teljesen egyforma 335 mL-es 

reaktorfélből állt, amik üvegedényből lettek kialakítva. Az illesztés csiszolatos csonkokkal lett 

megoldva, amik a csatlakozási pont felé tágulnak (átmérő az illesztésnél: 30 mm). Ez nagyobb 

membránfelületet biztosított a protontranszporthoz, továbbá egy kisméretű keverőmágnest is 

be lehetett ide helyezni, ami a keverési holttér kialakulását gátolta. A kondicionált protoncserélő 

membrán (Alfa Aesar, Nafion 117) tömítőgyűrűkkel közrefogva a csonkok között foglalt helyet 

(hasznos membránfelület: ~7 cm2), a két reaktorfelet pedig csiszolatszorítóval rögzítettem. Az 

üvegedények zárását 3 mm vastag szilikongumiból készített szeptumokkal oldottam meg, 

amikre igény szerint megfelelő méretű és számú lyukat lehetett vágni. 

Az elektródok (32. ábra) elkészítéséhez grafitszövetet (Alfa Aesar Graphite felt 1,12 cm vastag) 

használtam. A szükséges méretű darabokon lecsupaszított végű rézvezetéket fűztem át, majd 

üvegcsőbe húztam bele. A csövek mindkét végét és a vezetékek folyadékkal érintkező védtelen 

szakaszát is szilikon alapú ragasztóval (FBS) zártam le, ezzel elkerülhető volt az idő előtti 

oxidációjuk. Az így készült elektródok ellenállását egyenként ellenőriztem multiméter 

segítségével, de minden esetben alacsony értékeket mértem (0,5 - 5 Ω között mérettől függően). 

Katódok előállítása esetén a katalizátorréteg felvitele megelőzte az elektródkészítést, ennek 

részletes ismertetése egy későbbi fejezetben található. 

A kísérletek során végig a 4.7. fejezetben ismertetett összetételű, szubsztrátmentes standard 

elektrolitot alkalmaztam katódoldatként, míg anódoldatként szénforrással (pepton) és 

nyomelemekkel kiegészített változatát használtam. A pepton használatát az indokolta, hogy 
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Coulombikus hatásfokot és szubsztrát hasznosítási sebességet két minta KOI értékének 

különbségéből (∆KOI) számítottam. Mivel az acetát tartalmú minták KOI-jának meghatározása 

a laborban alkalmazott mérési módszerrel (lásd 4.4. fejezet) csak nagy bizonytalansággal 

lehetséges, ezért célszerű volt egy hasonlóképp könnyen biodegradálható oldott szubsztrátot 

alkalmazni, így esett választásom a peptonra. 

 
31. ábra: A H-típusú mikrobiális üzemanyagcella beoltás előtt. 

A rendszer 30 °C-os termosztátban (WTW 606) üzemelt. A levegőztetést akváriumpumpa és 

porlasztó segítségével biztosítottam. Az anódtér folyamatosan kevertetve volt mágneses 

keverővel, míg a katódtér átkeveredését az intenzív levegőztetés biztosította. A külső 

áramkörhöz egyszerű szigetelt vörösréz vezetéket, banándugókat és krokodilcsipeszeket 

használtam. A külső ellenállás 1000 Ω-ra állított helipot (0 – 10 000 Ω) volt, ám polarizációs 

görbék felvétele során lehetővé tette a különböző ellenállásértékek beállítását. 

 
32. ábra: Kész grafitszövet elektróda. 

Alapvetően az MFC anódterét heti rendszerességgel szubsztrátban (pepton, 500 mg L-1) gazdag, 

oxigénmentesített friss elektrolittal mostam át perisztaltikus pumpa (Masterflex®, L/S Model 

7523-37) segítségével. Szubsztrát fogyasztási sebességek meghatározásakor azonban 

folyamatos tápoldat keringtetés történt egy külső 300 mL-es tápoldattartály és az anódtér 

között, amit szintén perisztaltikus pumpa biztosított. A KOI méréshez a mintavételezés ebből a 

külső tartályból történt. 



64 
 

5.1.2. A rendszerek beoltása 

Az MFC-t vegyes mikroorganizmus kultúrával üzemeltettem. A beoltáshoz szennyvíztisztító 

telepről származó előülepített iszapot használtam, amit anódoldattal (500 mg L-1 pepton) ~1 g 

L-1 lebegőanyag tartalomra hígítottam. A szuszpenzióval feltöltöttem az anódteret, majd 

lezártam a szeptummal. Katódként az anóddal megegyező méretű, katalizátor réteg nélküli sima 

grafitszövetet használtam, a külső ellenállást pedig 1000 Ω-ra állítottam. Az exoelektrogén 

biofilm kialakulásához 4-5 napra volt szükség, amit a külső álramkörön mért feszültségérték 

stabilizálódása jelzett. Ezután friss tápoldattal kimostam az anódtérből az oltószuszpenziót, 

majd további 3 hét stabilizációs időszakot követően megkezdtem a méréseket. 

5.1.3. Nitrogén tartalmú szén-aerogél előállítása, karakterizálása 

A felhasznált nitrogén-dópolt szén-aerogélt a Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék 

biztosította számunkra. Előállításához rezorcint, melamint és nátrium-karbonát katalizátort 

megfelelő arányban 90 °C-os desztillált vízben oldottak fel. Fontos, hogy a rezorcin/katalizátor 

moláris arányának 50-nek, míg a rezorcin/víz aránynak 5,4*10-3-nak kell lennie. A 

melamin/rezorcin moláris arányt tág határok között lehet változtatni, a vizsgált aerogélben ez 

0,2 volt (RMF 20, lsd. (Nagy et al., 2016)). Ezt követően sztöchiometrikus mennyiségű 

formaldehid oldat (37%-os vizes oldat) hozzáadásával indult be a polimerizáció, melynek 

végeztével oldószercsere történt acetonra. 

A minta aceton tartalma szuperkritikus széndioxid extrakcióval lett eltávolítva a karbonizációs 

lépést megelőzően, ami 900 °C-on tiszta nitrogén atmoszféra alatt zajlott 1 órán át (felfűtési 

sebesség 20°C perc-1). Felhasználás előtt a karbonizált aerogél darabok achát mozsárban lettek 

porítva. 

A legyártott kísérleti anyag fajlagos felülete nitrogén gázadszorpciós izotermák felvételével (-

196 °C-on, Quantachrome Nova2000e mérőberendezés) és kiértékelésével (BET: Brunauer-

Emmett-Teller modell felhasználásával) lett meghatározva (csakúgy, mint a platinázott 

csontszén és aktív szén fajlagos felülete, mivel az iparban ez az általánosan alkalmazott 

módszer). A karbonizációt követő felszíni nitrogén heteroatom tartalmat elemi összetétel 

mérésére alkalmas XPS (X-ray photoelectron spectroscopy: SPECS spektrométer - Phoibos 100 

analizátor - nem monokromatikus Mg Kα [1253.6 eV] röntgensugárforrás) mérési technikával 

határozták meg. Előbbire értéke 670 m2 g-1, míg utóbbira 2,5% adódott. 

5.1.4. Katalizátor réteg felvitele 

A kísérletek során négyféle típusú katódot alkalmaztam: 

- Katalizátor réteg nélküli gyári grafitszövet anyagból (Alfa Aesar, Graphite felt 1,12 cm) 

készült katódot. 

- Egyszerű aktív szén (Alfa Aesar, Carbon black, 650 m2 g-1) tartalmú réteggel bevont 

grafitszövetet. 

- Platinázott csontszén (Alfa Aesar, Pt/C 10 m/m%, 880 m2 g-1) tartalmú katalizátor 

réteggel bevont grafitszövet katódot. 

- Nitrogén-dópolt szén-aerogél (ld. 5.1.3. fejezet) tartalmú katalizátor réteggel ellátott 

grafitszövetet. 
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A grafitszövet hordozóra a három különböző katalizátor réteg felvitele és rögzítése a 

következőképp történt. A kívánt méretű szövetet kivágtam és térfogatát meghatároztam. 

Köbcentiméterenként 35,7 mg-ot mértem ki a választott katalizátoranyagból főzőpohárba, 

amihez milligrammonként 0,83 µl deionizált vizet, 20,5 µl izopropanolt és 6,67 µl Nafion 

oldatot (Sigma Aldrich Nafion perfluorinated resin solution 5 m/m%) adtam (Cheng et al., 

2006). Az így létrejövő szuszpenziót keverőmag segítségével alaposan homogenizáltam, majd 

a grafitszövet darabot belemártottam az elegybe, ami szivacs módjára magába szívta a 

szuszpenziót. Ezután 24 órán keresztül levegőn száradt a kezelt szövet. A kiszáradt, 

katalizátorréteggel bevont darabokból az 5.1.1. fejezetben ismertetett módon készítettem 

katódokat. 

Mind a négy elektródfajtából öt különböző méretű darabot állítottam elő, amiket az anódhoz 

viszonyított térfogatuk alapján neveztem el (2, 1, 0,5, stb.). Ezek geometriai méretei és egyéb 

jellemzői a 6. Táblázatban vannak összefoglalva. 

6. Táblázat: Különböző méretű elektródok jellemzői. (*az 1-es és 2-es térfogatarányú elektród 

párhuzamos kapcsolásával, **amennyiben katalizátor réteggel ellátott elektródról van szó) 

 
Vkatód/Vanód 

Élhosszak 

[cm] 

Geometriai 

felület [cm2] 

Térfogat 

[cm3] 

Katalizátor** 

mennyisége [mg] 

Anód - 1,12*2,5*2,5 23,7 7 - 

K
a
tó

d
o
k

 

0,0864 1,12*0,9*0,6 4,44 0,605 21,6 

0,25 1,12*1,25*1,25 8,725 1,75 62,5 

0,5 1,12*1,25*2,5 14,65 3,5 125 

1 1,12*2,5*2,5 23,7 7 250 

2 1,12*2,5*5 41,8 14 500 

3* - 65,5 21 750 

5.2. A kísérleti terv bemutatása 

A H-típusú üzemanyagcella stabilizációs időszakát követően megkezdtem a kísérletet, mely 

során polarizációs görbéket vettem fel különböző méretű és típusú katódokat alkalmazva. Az 

összesen 24 darab katód (ebből 4 katódkombináció [a 3-as katódméretek], 5 db sima szövet, 5 

darab aktív szenes, 5 db platinázott szénporral kezelt és 5 db N-tartalmú szén-aerogéllel bevont 

elektród) mindegyikével minimum 3 db polarizációs görbét készítettem, ami összesen több 

mint 72 polarizációt jelentett. Mivel a cellában a katódok egyszerűen cserélhetők voltak az 

anódtér felnyitása nélkül, ezért a kísérlet során újraoltásra nem volt szükség. 

Polarizációt csak akkor végeztem, ha a cella regisztrált feszültségértékei nem mutattak 

csökkenő tendenciát, így biztosítva, hogy szubsztrát limitációban ne mérjek. A különböző 

katódokat randomizálva használtam, ezzel biztosítva, hogy a cella időben esetleg változó 

működési sajátosságai ne befolyásolják a statisztikai próbák eredményeit. (Randomizált mérés 

esetén az időbeli változások az ismételt mérési pontok szórásának részét képezik.) 

Az eredményekből végül következtettem a nitrogén-dópolt szén-aerogél elektrokatalitikus 

sajátosságaira, valamint az alkalmazhatóságára. Törekedtem minden megfigyelésemet 

megfelelő statisztikai próbával alátámasztani. 
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5.3. Eredmények 

5.3.1. Eredmények 1-es katód/anód térfogatarány esetén 

Azonos elektródméretek (Vkatód/Vanód = 1) esetén készült jellegzetes polarizációs görbék 

láthatók a 33. ábrán mind a négyféle katódtípussal, míg a legfontosabb mért elektromos 

paraméterek a 7. Táblázatban találhatók összefoglalva. Mivel a grafitszövetnek jelentős térbeli 

kiterjedése (vastagsága) volt, ezért a cellák teljesítményét nem az anód geometriai felületére 

normáltam, hanem a térfogatára, így jelen esetben a teljesíténysűrűség mértékegysége W m-3. 

 
33. ábra: Jellegzetes polarizációs görbék képe a 4 különböző típusú katóddal (Vkatód/Vanód = 1) 

A, Anódtérfogatra vonatkoztatott teljesítménysűrűség értékek. B, Feszültségértékek 

7. Táblázat: A legfontosabb mért elektromos paraméterek értékei különböző katódtípusokkal, 

1-es katód/anód térfogatarány esetén 

Katód típus Grafitszövet Aktív szén N-dópolt aerogél Pt/C 

U (V) 1000Ω 0,32 (±0,003) 0,36 (±0,001) 0,45 (±0,003) 0,56 (±0,004) 

P (mW) 1000Ω 0,098 (±0,005) 0,124 (±0,002) 0,196 (±0,007) 0,313 (±0,009) 

Pmax 0,107 (±0,006) 0,149 (±0,006) 0,259 (±0,006) 0,471 (±0,016) 

Pdanód (W m-3) 

1000Ω 
14,0 (±0,8) 17,7 (±0,3) 27,9 (±1,0) 44,7 (±1,3) 

Pdanód max 

(W m-3) 
15,2 (±0,9) 21,2 (±0,8) 37,0 (±0,8) 67,3 (±2,3) 

Rbelső 590 (±32) 469 (±14) 357 (±9) 316 (±16) 

Az elért átlagos (3 párhuzamos mérésből számított) maximális teljesítménysűrűségek 

tartománya (15,2–67,3 W m-3) jól illeszkedik a szakirodalomban található adatok közé 

(Rahimnejad et al., 2015). A legalacsonyabb átlagértéket (15,2 W m-3) grafitszövet katóddal 

kaptam, ezzel szemben a nagy fajlagos felületű aktív szénnel bevont katód esetén 21,2 W m-3 

teljesítménysűrűséget tapasztaltam. Ez a közel 40%-os emelkedés az ORR számára elérhető 

megnövekedett felületnek tulajdonítható. A nitrogén tartalmú szén-aerogéllel kezelt 

katóddal 37 W m-3 átlagos maximális teljesítménysűrűséget kaptam, ami az aktív szénnel 

elért értéknél 75%-kal, míg a bevonat nélküli esethez képest több mint 140%-kal 
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magasabb. Ez egyértelműen mutatja, hogy a felületnövelés mellett a magas heteroatom 

tartalomnak is jelentős hatása van az elektrokatalitikus aktivitásra. A legmagasabb átlagértéket 

(67,3 W m-3) azonban platina katalizátor segítségével értem el, mely további 80%-os 

növekedést jelentett az aerogélhez képest. Ez az eredmény összhangban van egy korábbi kutatás 

tapasztalataival, melyben nitrogén és kén heteroatomot tartalmazó porózus szénanyagot 

hasonlítottak össze ezzel a konvencionális elektródkatalizátorral (H. Yuan et al., 2015). A 

mérési eredményeket kétmintás T-próbával is vizsgáltam, és minden elektródtípus között 

szignifikáns különbséget találtam (α=0,05).  

A katalizátor bevonatok a cellák belső ellenállására is hatással voltak: a kezeletlen grafitszövet 

esetén tapasztalt 590 Ω-hoz képest a nitrogén tartalmú aerogél bevonattal ellátott katódot 

használva a belső ellenállás már csupán 357 Ω volt (~40%-os csökkenés). A platina 

katalizátorral mért érték (316 Ω) ehhez képest 13%-kal adódott kisebbnek. 

5.3.2. Eredmények különböző katód/anód térfogatarányok esetén 

A 34. ábrán a különböző elektród térfogatarányok esetén mért maximális teljesítménysűrűség 

értékeket ábrázoltam. A diagramon a párhuzamos mérésekből számított szórásokat is jelöltem 

hibasávok segítségével. 

 
34. ábra: Maximális teljesítménysűrűség értékek átlagai különböző katód/anód térfogatarányok estén 

a különböző típusú katódokkal. 

A mérési pontok telítési görbe jellegű elhelyezkedéséből arra következtethetünk, hogy a cella 

teljesítménysűrűsége 1-es térfogatarány alatt erőteljesen függ az elektródok egymáshoz 

viszonyított méretétől. Nagyobb Vkatód/Vanód arányoknál (telítési görbe plató szakasza) azonban 

a katód méretének további növelése nem eredményez számottevő teljesítménynövekedést, 

hatékony katalizátorok alkalmazása esetén pedig 2-es térfogatarány felett gyakorlatilag 

függetlené válik a cella teljesítménye ettől a paramétertől. Ezt támasztja alá, hogy Pt/C és N-
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dópolt aerogél esetén a 2-es és 3-as térfogatarányok mérési pontjai között kétmintás T-próbával 

szignifikáns (α=0,05) különbséget nem találtam, és az átlagok között is kevesebb, mint 3% az 

eltérés. Ebből arra következtethetünk, hogy ebben a tartományban az ORR számára elérhető 

katódfelület már nem limitálja a cella teljesítményét. 

Adott katód/anód térfogataránynál a különböző katódokkal kapott eredményeket is kétmintás 

T-próbával vizsgáltam. A statisztikai próbák eredményei alapján megállapítható, hogy a 

teljesítménysűrűségek minden térfogatarány esetén szignifikánsan (α=0,05) különböznek 

egymástól, azaz a teljesítménysűrűségben bekövetkező változások valóban a katódbevonatok 

pozitív hatásának az eredménye. 

A 35. ábra bemutatja, hogy 1000 Ω külső ellenállás és adott térfogatarány esetén a vizsgált 

katalizátor réteggel mért teljesítménysűrűség a kezeletlen grafitszövettel elért értéknek hány 

százaléka. Megfigyelhető, hogy kis Vkatód/Vanód arányoknál (<0,5) a katalizátorok hatása 

jelentősebbnek mutatkozik. A jelenség feltételezhetően azzal magyarázható, hogy az ORR 

szempontjából felületlimitált körülmények között a katalizátorok reakciósebesség-gyorsító 

hatása fokozottan érvényesül. 

 
35. ábra: Grafitszövet katódok eredményéhez viszonyított teljesítménysűrűségek (%) a háromféle katalizátor réteggel 

1000 Ω külső ellenállás esetén 

A nitrogén tartalmú szén-aerogél segítségével átlag 120%-os teljesítménysűrűség növekedést 

figyeltem meg, míg aktív szén estén ez az érték 45% volt. Ez alátámasztja a korábbi 

megfigyeléseket, miszerint a kísérleti anyag – amellett, hogy felületnövelő hatása van – jelentős 

elektrokatalitikus aktivitással rendelkezik, hatékonyságban azonban elmarad a platina tartalmú 

katalizátor rétegtől, amivel átlagosan 250%-os teljesítménysűrűség növekedést lehetett elérni. 
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Az elektródák térfogataránya a cellák belső ellenállását is befolyásolja. A 36. ábrán 

megfigyelhető, hogy 1-nél kisebb Vkatód/Vanód arányoknál a belső ellenállás jelentősen 

emelkedett katódtípustól függetlenül. Az is látható továbbá, hogy a nitrogén tartalmú szén-

aerogél hasonló mértékben csökkentette a belső ellenállást, mint a platinázott csontszén. 

Ennek a csökkent belső ellenállásnak a hatása a maximális teljesítménysűrűségek értékeiben is 

tetten érhető (lásd 34. ábra), ugyanis az aerogéllel átlag 170%-os növekedést lehetett 

tapasztalni ebben a paraméterben a sima grafitszövet katódhoz képest (míg Rk=1000 Ω esetén 

120%-os átlagos teljesítménysűrűség növekedést láttunk). 

 
36. ábra: A cella belső ellenállása a négyféle katódtípussal különböző katód/anód térfogatarányok estén. 

5.3.3. Coulombikus hatásfok és szubsztrát hasznosítási sebesség 

Megkíséreltem meghatározni a katódkatalizátorok hatását a cella szubsztrát hasznosítási 

sebességére és a coulombikus hatásfokra (CE – coulombic efficiency). Ezeket a kísérleteket 2-

es Vkatód/Vanód arány mellet végeztem annak érdekében, hogy az anódon zajló mikrobiális 

tevékenységet ne (vagy csak minimálisan) limitálja a katód mérete, és így ne befolyásolja az 

eredményeket.  

A térfogatra vonatkoztatott szubsztrát hasznosítási sebesség – mely megadja, hogy egy 1 m3-es 

anód segítségével 1 óra alatt mennyi szerves anyag (g KOI-ban megadva) hasznosul az 

exoelektrogén anyagcserén keresztül – a cella áramsűrűség értékeiből számítható paraméter 

(Tardy, Lóránt, & Lóka, 2017). Grafitszövet katódot alkalmazva például az anód térfogatára 

normalizált átlagos áramsűrűség 20,2 A m-3 volt, ami a nitrogén-dópolt aerogél bevonat 

hatására 58%-kal emelkedett, és elérte a 31,9 A m-3-t. Ennek megfelelően az átlagos szubsztrát 

hasznosítási sebesség 11,9 g KOI m-3 h-1-ról 18,8 g KOI m-3 h-1-ra nőtt. Platina katalizátor 

esetén 39,7 A m-3 áramsűrűséget, ennek megfelelően pedig 23,4 g KOI m-3 h-1 szubsztrát 

hasznosítási sebességet kalkuláltam, mely csaknem duplája a grafitszövettel elért értéknek 
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(97%-os növekedés). Látható tehát, hogy a katódbevonatok elektrokatalitikus tulajdonságaikon 

keresztül az exoelektrogén szubsztrát hasznosítási sebességet is befolyásolják. 

A cella coulombikus hatásfokát a külső tápoldat tartályból vett két minta KOI értékének 

különbségéből (∆KOIcentrifugált), valamint a két mintavétel között regisztrált elektromos 

paraméterekből numerikus integrálással számított össztöltés értékből határoztam meg [26] 

alapján, mely lényegében a [16]-os képlet KOI fogyásra felírt változata (Logan, 2008). 

CE =
8∙∫ I dt

t
0

F∙VAn∙∆KOI
            [26] 

Számításaim alapján a CE 8,4 és 15,4% között változott, ami tipikusnak mondható az 

alkalmazott H-típusú kialakítás esetén (Logan, 2008). Mégis ezek a viszonylag alacsonyabb CE 

értékek azt jelentik, hogy a szerves anyagok jelentős része nem exoelektrogén módon, hanem 

alternatív anaerob metabolikus útvonalakon, vagy akár oldott terminális elektronakceptorok 

segítségével hasznosult, Noha a két reaktorfelelt elválasztó Nafion membrán szelektív diffúziós 

gátként funkcionál, ám a környezeti paraméterektől függően így is számottevő mennyiségű 

oxigén diffundálhat át rajta (Sethuraman et al., 2009). Bár az oxigén bejutása az anódtérbe 

jellemzően légkatódos cellák esetén jelent problémát (Flimban et al., 2019), ám a kísérlet során 

használt két elektródterű cellában tapasztalt CE értékekre is magyarázatot adhat a jelenség. 

Valószínűbb azonban, hogy a nagynak mondható 1000 Ω-os külső ellenállás felelős az alacsony 

coulombikus hatásfokokért, hiszen a külső ellenállás lényegében az elektronok anódról katódra 

történő migrációjának gátja. (Minél alacsonyabb a külső ellenállás, annál nagyobb a külső 

áramkörön mérhető áramerősség, ami kedvez a nagy CE értéknek, ám az elérhető teljesítmény 

szempontjából kedvezőtlen (Ge et al., 2014). A katódbevonatok elektrokatalitikus aktivitásának 

hatása ennek ellenére megfigyelhető volt: míg sima grafitszövet katód esetén az átlagos CE 

8,4% volt, addig aerogéllel bevont katód esetén 12,5%-os CE-t mértem (8. Táblázat). 

8. Táblázat: A coulombikus hatásfok, áramerősség sűrűség és szubsztrát hasznosítási ráta 

értékei a különböző katódtípusokkal, 2-es Vkatód/Vanód arány esetén. 

Katód típus Grafitszövet Aktív szén N-dópolt aerogél Pt/C 

Áramerősség 

sűrűség (A m-3) 
20,2 (±0,3) 24,3 (±0,4) 31,9 (±0,6) 39,7 (±0,6) 

Szubsztrát 

hasznosítási ráta 

(g KOI m-3 h-1) 

11,9 (±0,7) 14,3 (±0,6) 18,8 (±0,9) 23,4 (±1,1) 

Coulombikus 

hatásfok (%) 
8,4 (±0,4) 9,1 (±0,4) 12,5 (±0,5) 15,4 (±0,6) 

 

Megjegyezném, hogy az anódon növekvő biofilm konzorciális összetétele is szerepet játszhatott 

a CE értékek alakulásában. Ennek vizsgálatára többféle molekuláris biológiai módszer 

ismeretes, példaként említhető a 16S rRNS-t kódoló gének szekvenciájának elemzése 

bioinformatikai módszerekkel. A különböző szekvenciákat adott fajokhoz lehet rendelni, így 

lehetővé válik a biofilm mikrobaprofiljának kvalitatív jellemzése, sőt, egyes esetekben akár 

kvantitatív információt is szerezhetünk a különböző fajok százalékos arányáról a mintában 

(Cusick et al., 2010). Sajnos kutatásom során ilyen jellegű vizsgálatot nem állt módomban 

elvégezni, pedig sok hasznos információval gazdagította volna a kutatásból született 

publikációt, valamint az eredmények értelmezésében is segített volna. 
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5.4. A nitrogén-dópolt szén-aerogéllel elért eredmények összefoglalása 

A kísérleti eredmények alapján a mezopórusos nitrogén-dópolt szén-aerogél bevonat 

hatékony katód katalizátornak bizonyult H-típusú mikrobiális üzemanyagcellában. A 

különböző katód/anód térfogatarányok esetén mért maximális teljesítménysűrűség értékei 

átlagosan 170%-kal voltak magasabbak, mint a katalizátor réteg nélküli elektródé, nagy 

térfogatarányok esetén pedig csaknem elérte a 40 W m-3-t. 

A teljesítménysűrűségen felül a cella számos más jellemzőjére is pozitív hatással volt az aerogél 

alapú katalizátor réteg. A grafitszövet elektródhoz képest a belső ellenállást jelentősen 

csökkentette (~40%-kal), ugyanakkor a coulombikus hatásfokot megközelítőleg 50%-kal, 

míg a szubsztrát hasznosítási sebességet 58%-kal emelte, ami így elérte a 18,8 

g KOI m-3 h-1-t. 

Noha ezek az értékek – korábbi kutatások eredményeihez hasonlóan (H. Yuan et al., 2015) – 

elmaradnak a platina katalizátorral mért értékektől, azonban így is jelentős elektrokatalitikus 

aktivitásról tesznek tanúbizonyságot. A kifejlesztett anyag használata mellett szól továbbá az 

is, hogy a nemesfém alapú katalizátorok kiváltása jelentősen csökkenthetné a mikrobiális 

üzemanyagcellák beruházási költségét, ezzel hozzájárulva a léptéknövelt MFC rendszerek 

megvalósíthatóságához és fenntarthatóságához, hosszútávon pedig az ipari alkalmazásuk 

elterjedéséhez.  
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6. Tejipari modell szennyvíz kezelése mikrobiális üzemanyag-

cellákkal 

A mikrobiális üzemanyagcellák egyik ígéretes felhasználási területe a decentralizált 

szennyvízkezelés lehet, amint azt a 2.3.2. fejezeteben ismertettem. Ezért kutatásom során célom 

volt megalkotni egy léptéknövelt légkatódos MFC-kből álló tisztító egységet, ami a jövőben 

akár moduláris szennyvízkezelő rendszerek alapja is lehet, azaz a megfelelő számú egység 

hidraulikai összekapcsolásával a tisztítandó víz mennyiségére és minőségére szabható 

rendszereket lehet majd létrehozni. Nagy előnye ennek a megoldásnak többek között, hogy 

rugalmasan alakítható (pl. hatósági előírások vagy a kibocsátó igényeinek változása esetén), 

könnyen szállítható és helyszíni kezelést tesz lehetővé, ráadásul a légkatódos egységek 

üzemeltetése energiahatékony, hiszen nem igényelnek aktív levegőztetést. 

Tekintettel Magyarország jó csatornázottságára, a kommunális szennyvizek általános 

decentralizált kezelése nem várható a közeljövőben. Az ipari kibocsátók közül a nagyobb 

üzemek általában saját szennyvíztisztító telepet működtetnek, a kisüzemek azonban sokszor a 

közcsatornát használják nyers szennyvizük elvezetésére. Mivel a csatornára engedésnek is 

vannak jogszabályban előírt határértékei (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 2004), 

ezért a nagy szervesanyag tartalmú élelmiszeripari szennyvizek esetén gyakran valamilyen 

helyszíni előkezelésre van szükség. A magyar élelmiszeripari kisüzemek növekvő száma miatt 

úgy döntöttem, hogy ezeknek a speciális szennyvizeknek a tisztíthatóságát fogom vizsgálni az 

MFC alapú egységekben. Választásom végül a jellemzően magas szervesanyag tartalmú tejipari 

szennyvízre esett. 

Mivel az MFC alapú technológiai megoldások elterjedésének gátat szab magas áruk, ezért arra 

is nagy hangsúlyt fektettem, hogy a modult olcsóbb szerkezeti anyagokból építsem meg. Ebben 

segítségemre volt az Okinawai Tudományos és Technológiai Intézet (Okinawa Institute of 

Scinece and Technology – OIST), melynek Biológiai Rendszerek Kutatócsoportjával 2016 

kezdete óta működünk együtt. Az általuk fejlesztett alternatív membránt és katódkatalizátort 

használtam fel végül az egység kialakításához. 

6.1. A kísérleti rendszer bemutatása 

6.1.1. A légkatódos mikrobiális üzemanyagcella alapú modul felépítése 

A 14 liter hasznos térfogatú modul felépítése a szakirodalomban megtalálható két korábbi 

rendszeren alapszik (37. ábra) (Dimou, 2017; Fedorovich et al., 2009). A 100 cm * 30 cm * 22 

cm méretű váz PVC-ből készült, míg a fedést egy átlátszó plexi lemez biztosította. A 

fedőlemezen egy gumidugóval zárható nyílást is kialakítottam, ami lehetővé tette az Ag/AgCl 

referencia elektród behelyezését a félcella potenciálok meghatározásakor, továbbá egy szelepet 

is felszereltem, ami a nem exoelektrogén anyagcserét folytató anaerob mikroorganizmusok 

tevékenysége során esetlegesen keletkező gázok elvezetését biztosította. A váz mindkét 

hosszanti oldalára két darab PVC cső volt erősítve. A felső kettő a légkatódok nedvesítésére 

szolgáló csapvizet tárolta, míg az alsó kettő az átfolyt nedvességet gyűjtötte össze, amit le 

lehetett ereszteni. 
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Egy modulon belül két darab 7 literes alreaktor lett kialakítva egy műanyag lemezzel, ami a 

folyadékteret választotta ketté hosszában. A két alreaktor hidraulikailag sorba volt kapcsolva, 

mivel az osztólemez végén egy nyílás volt vágva, így a folyadék át tudott áramlani az egyik 

alreaktorból a másikba. 

 
37. ábra: A légkatódos MFC modul CAD modellje több nézetből (Sipos, 2020). 

Az alreaktorokban foglaltak helyet az anódok (38. ábra), amik egy 96 cm * 10 cm * 8 cm-es 

keretből, a keret két oldalára rögzített szénszövetből (Fuel Cell Store, USA), valamint a keret 

belsejében felfűzött két szénszál kötegből (Zoltek PX35, Toray Group, USA) álltak. A 

szénszövetre felületnövelés céljából aktív szén szemcsék is voltak rögzítve polisztirol és 

grafitpor keverékéből álló vezetőképes ragasztóval. Az anód anyagokat a PVC kereten áthaladó 

rozsdamentes acélból készült csavarhoz rögzítettem. Ez a csavar volt az anód elektromos 

kivezetése, amire krokodilcsipesszel lehetett kapcsolni a külső áramkör elemeit. 
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38. ábra: A légkatódos MFC modul sematikus ábrája. A: víztároló cső, B: nedvesítő szénszövet, C: légkatódok,  

D: a légkatódokat elektromosan összekapcsoló szénszövet, E: vízgyűjtő cső, F: szénszövet anód, 
G: műanyag osztólemez, H: szénszál kötegek (B. Lóránt et al., 2021). 

A váz hosszanti oldalai mentén lettek elhelyezve a légkatódok. Ezeknek a kialakítása a 

következőképp zajlott: A vázba ablakokat vágtam, amikbe az OIST által biztosított ioncserélő 

egységeket ragasztottam be epoxigyanta segítségével. Ezek olyan speciális szerkezetű 80 mm 

* 60 mm-es porózus kerámialapok voltak, amiknek a pórusaiba ioncserélő polimer volt 

rögzítve. Erről bővebb információt a következő szabadalomban lehet találni: WO/2019/160046 

(Viacheslav et al., 2019). Egy oldalon 8 darab membrán lett elhelyezve, amik összesen 384 cm2 

protonátadó felületet biztosítottak egy alreaktor számára, valamint ezek a kerámia lemezek 

érintkeztek a 4 rétegből álló légkatódokkal is. 

- Az első réteg egy nedvesítő szénszövet volt, ami a légkatód alján és tetején is túlnyúlt. A 

felső része a vízzel teli PVC csőbe lett helyezve, míg az alsó a gyűjtőcsőbe. A rétegen 

átáramló víz biztosította a légkatódok extra nedvesítését, ami nélkül az elektromos 

paraméterek (feszültség, teljesítmény, stb.) egy napon belül csökkenésnek indultak, így 

szükséges eleme volt a cellának. A légkatódok plusz nedvesítésére azért volt szükség, mert 

a porózus kerámia hordozóba (~ 0,3 cm vastag) kötött ioncserélő polimeren keresztül nem 

szivárgott át elég nedvesség, ami biztosíthatta volna az ORR-hoz szükséges megfelelő 

környezetet. A folyadék akkumulációjára és így a légkatód „elárasztására” (flooding – 

lásd 2.2.2. fejezet) nem volt lehetőség, mivel azt a nedvesítő szövetek tovább is vezették 

az alsó gyűjtőcsövekbe.  

- A második réteg szintén szénszövet volt, feladata a cella oldalán található 8 légkatód 

elektromos összekötése volt. Ehhez lehetett kapcsolni a külső áramkör másik végét 

krokodilcsipesszel.  

- A harmadik réteg membránonként 50 ml karbonizált kókuszdióhéjból állt (2 - 4 mm-es 

szemcsék), amit szintén az OIST biztosított. Ez a nagy fajlagos felületű anyag egy nem 

nemesfém alapú katalizátorral, Fe(II)-ftalocianin (lásd 2.4.3. fejezet) N-metil-

pirrolidonban készült 5%-os oldatával volt kezelve a pirolízist megelőzően, ennek 

köszönhetően az elektrokatalitikus tulajdonságai sokat javultak az egyszerű aktív szénhez 

képest (Zhao et al., 2005). Az ORR a szemcsék felületén zajlott. 

- Végül egy műanyag hálóval és kerettel lettek a korábbi rétegek hozzáfogatva a vázhoz. 
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Az alreaktorokban kialakított két MFC elektromos áramkörei az anódkivezetéseket a 

légkatódokkal összekötő rézvezetékből és helipotból (0-10 kΩ) álltak. A cellák feszültségét a 

korábban már említett Graphtec midi logger GL840 oszcilloszkóp segítségével percenkét 

regisztráltam. 

Az ismertett modulokból végül két darab készült (39. ábra), melyekre a továbbiakban Reaktor1 

és Reaktor2 néven fogok hivatkozni. A Reaktor1 hidraulikusan sorba kapcsolt alreaktoraiban 

kialakított léptéknövelt MFC-k az MFC-R1A és MFC-R1B, míg a Reaktor2-ben található 

cellák az MFC-R2C és MFC-R2D elnevezést kapták. 

 
39. ábra: A két darab 14 L hasznos térfogatú modul (Reaktor1 & Reaktor2), valamint az alreaktorokból kialakíott 

négy darab léptéknövelt MFC (MFC-R1A, MFC-R1B, MFC-R2C, MFC-R2D) 

6.1.2. Üzemeltetési körülmények 

A két egység egy alagsori laboratóriumban kapott helyet, ami nem volt temperálva, így a 

kísérlet időtartama alatt szobahőmérsékleten (~ 20 - 24°C között) működtek a cellák. 

A reaktorok párhuzamosan voltak üzemeltetve annak érdekében, hogy az egységek közötti 

variabilitásról valamiféle képet kaphassak. A műszennyvíz folytonos adagolását perisztaltikus 

pumpa (Masterflex®, L/S 7523-37) biztosította 4 mL perc-1 térfogatárammal, ami a 14 L-es 

rendszerek esetén megközelítőleg 2,4 napos átlagos hidraulikai tartózkodási időnek felelt meg. 

A tápoldat szilikon csöveken keresztül érkezett az első alreaktorokba (MFC-R1A és MFC-

R2C), majd ezeken végighaladva a betáplálási ponttal átellenes oldalon az osztólemez nyílásán 

keresztül jutott a második alreaktorokba (MFC-R1B és MFC-R2D), végül pedig a betáplálással 

megegyező oldalon elhelyezett túlfolyó nyíláson lépett ki a tisztított elfolyó. 

A kísérlet során minden nap friss műszennyvizet készítettem, amit hűtőszekrényben egy 40 L-

es műanyag tartályban tároltam 8°C-on, ezzel minimalizálva a szervesanyagok mikrobiális 

bontását a rátáplálást megelőzően. 

6.1.3. Az MFC-k beoltása 

Az MFC-k beoltásához a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepről származó előülepített iszapot 

használtam, amit standard sóoldattal (lásd 4.7. fejezet) ~ 1 g L-1 lebegőanyag tartalomra 

hígítottam, szénforrásként pedig 4,1 g L-1 nátrium-acetátot adtam hozzá. A szuszpenzióval 
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feltöltöttem a két reaktort, majd lezártam őket. A közel négy hetes oltási fázis során a külső 

áramkörön mérhető feszültségértékek 0,45-0,5 V-ig emelkedtek 1000 Ω külső ellenállás mellet, 

és ezen értékek körül stabilizálódtak, jelezve az exoelektrogén biofilm kialakulását. 

6.2. A kísérlet bemutatása 

6.2.1. A kísérlet menete 

A friss tápoldat adagolását biztosító perisztaltikus pumpát 1 héttel az oltó szuszpenzióval való 

feltöltés után indítottam el. Ennek a tápoldatnak az összetétele eltért a 4.7. fejezetben leírtaktól, 

ugyanis a törzsoldatokat desztillált víz helyett csapvízzel higítottam, valamint a szervetlen sókat 

is kisebb koncentrációban adagoltam: 0,31 g L-1 NaHCO3, 0,03 g L-1 NH4Cl, 0,013 g L-1 KCl, 

0,42 g L-1 NaH2PO4, 0,69 g L-1 Na2HPO4*12 H2O. Szubsztrátként továbbra is nátrium-acetátot 

alkalmaztam 460 mg L-1 koncentrációban, így a tápoldat KOI-ja ~500 mg L-1 volt. A rendszerek 

folytonosítása biztosította az oltó szuszpenzió lassú kimosását, valamint a szénforrás pótlását. 

Az MFC-k feszültségértékeinek stabilizálódásával a négy hetes oltási fázis véget ért, és 

megkezdtem a tejipari műszennyvíz rátáplálását. Ennek összetétele és KOI tartalma is 

megegyezett az előző bekezdésben leírtakkal, azzal a különbséggel, hogy a szénforrás nátrium-

acetát helyett tej volt (Alföldi Tej, 1,5% zsírtartalom). A szubsztrátváltás miatt egy közel három 

hetes adaptációs időszakot is beiktattam a kísérleti fázis megkezdése előtt azért, hogy a 

rendszerek alkalmazkodhassanak az új szénforráshoz, és a változtatás ne befolyásolja a mérési 

eredményeket. Az adaptációs fázis alatt polarizációs görbékkel vizsgáltam az MFC-k 

elektromos jellemzőit (belső ellenállás, teljesítménysűrűség) is, hogy stabil működésükről 

megbizonyosodhassak. Mivel jelentős változást nem tapasztaltam ezekben a paraméterekben, 

ezért három hét elteltével az adaptációs fázist befejezettnek tekintettem. 

A kísérleti fázis során a befolyó tejipari műszennyvíz szervesanyag tartalmát fokozatosan 

emeltem. Ezzel párhuzamosan a külső ellenállás értékét 50 Ω-ra csökkentettem, mivel a 

polarizációs görbék alapján az üzemanyagcellák belső ellenállása is megközelítőleg ekkora 

volt. Az 1. kísérleti fázis során a befolyó KOI 900 és 1500 mg L-1 között változott, míg a 2. 

kísérleti fázisban a befolyó KOI-t egészen 3830 mg L-1-ig emeltem, így a reaktorok 

legmagasabb szervesanyag terhelése elérte az 1,58 kg KOI m-3 nap-1-ot. A beoltási, adaptációs 

és a két kísérleti fázis jellemzőit a 9. Táblázat foglalja össze. 

9. Táblázat: A kísérlet négy fázisának főbb üzemeltetési paraméterei. 

Fázis Beoltás Adaptáció Kísérlet 1 Kísérlet 2 

Rkülső (Ω) 1000 1000 50 50 

Alkalmazott szubsztrát Acetát Tej 

KOIbetáp (mg L-1) 500 500 900 - 1500 1500 - 3830 

Szervesanyag terhelés 

(kg KOI m-3 nap-1) 
0,21 0,21 0,36 – 0,62 0,62 – 1,58 

Hidraulikai tartózkodási idő (nap) 2,4 
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6.2.2. Az elvégzett mérések 

A cellák elektromos paramétereit polarizációs görbék segítségével határoztam meg és követtem 

nyomon. Fontos, hogy a négy MFC teljesítménysűrűség értékeit (mW m-3) ebben a fejezetben 

úgy számoltam, hogy a teljesítményeket az anódtér térfogatára (7 L) normáltam. 

A kísérlet során az elkészített friss szennyvízből és a rendszerek túlfolyóján távozó tisztított 

vízből is rendszeresen vettem mintát KOI méréshez. Egy befolyó KOI értéket a 3 nappal később 

vett elfolyó KOI értékével állítottam párba (a ~2,4 napos HRT miatt), és ezekből az adatokból 

számítottam a reaktorok szervesanyag eltávolítási sebességét (kg KOI m-3 nap-1), a 

szervesanyag eltávolítási hatékonyságot (%), továbbá a coulombikus hatásfokot is (%, [26]-os 

képlet segítségével). 

Az adaptációs fázis esetén – mikor célom volt ~ 500 mg KOI L-1 szervesanyag tartalmú 

befolyók készítése – a megbontott tej KOI értékét rendszeresen (kétnaponta) meghatároztam, 

és ebből számítottam ki, hogy mennyit kell adagolni a műszennyvízhez. Mivel az egyes 

dobozok között jelentős eltérések is voltak, valamint a hűtőben tárolás ellenére is csökkent a 

szervesanyag tartalmuk, ezért az adagolás mennyiségét pontosan nem lehet megadni. A 

későbbiekben, mikor nem volt már szükség a befolyó pontos beállítására (csak 

nagyságrendileg), a tej KOI értékét felbontáskor meghatároztam, majd az így kapott értékkel 

dolgoztam a hét végéig, és minden hét elején új tejet bontottam fel. 

6.3. Eredmények 

6.3.1. Az elektromos paraméterek vizsgálata 

A beoltás és az adaptációs fázis során a négy légkatódos MFC külső áramkörén regisztrált 

feszültségértékeket a 40. ábra mutatja be. Megfigyelhető, hogy egy közel 2 napos LAG-fázist 

követően mindegyik cellában beindult az exoelektrogén biofilm kialakulása. A 

feszültségértékek második hét végén bekövetkező átmeneti platózása a felfutási görbék 

speciális, kétlépcsős karakterisztikáját eredményezte. Mivel ehhez hasonlót korábban nem 

tapasztaltam, ezért a jelenségre a szakirodalomban kerestem magyarázatot. Egy tanulmány 

szerint az anód felületén növekvő biofilm összetétele akár többször is komolyabb változáson 

eshet át a különböző elektrokémiailag aktív mikrobák kompetíciója miatt (Paitier et al., 2017). 

Ez alapján feltételeztem, hogy a tapasztalt speciális karakterisztika a kialakulófélben lévő 

elektroaktív biofilm mikrobiális összetételében különböző szelekciós hatásokra bekövetkező 

korai változások eredménye. Az elmélet alátámasztására közvetlen bizonyítékom nincs, a 

mikrobakonzorcium vizsgálatára és a bekövetkező változások molekulárs biológiai 

módszerekkel történő nyomonkövetésére nem volt lehetőségem. 

Az inokulációs fázis utolsó hetében a 450-500 mV körül stabilizálódó cellafeszültségek az 

exoeleketrogén biofilm kialakulásának és az anódok kolonizációjának végét jelezték, így 

megkezdődött a tejipari műszennyvíz használata és az adaptációs fázis. Ebben az időszakban a 

félcella potenciálok mérésével, valamint polarizációs görbék felvételével követtem nyomon az 

MFC-k alapvető elektromos paramétereiben esetlegesen bekövetkező változásokat. A belső 

ellenállásról és az anódtérre vonatkoztatott teljesítménysűrűségről is elmondható, hogy a mérési 

eredmények relatív szórása mind a négy MFC esetén alacsony volt (12% alatt minden esetben, 
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lásd 10. Táblázat), továbbá trendszerű változást sem tapasztaltam a szénforrásváltást követően. 

Ennek fényében az MFC-ket a harmadik hét végére kellően stabilnak ítéltem, és megkezdtem 

a rátáplált műszennyvíz szervesanyag tartalmának fokozatos emelését, azaz a kísérleti fázist. 

 
40. ábra: A négy MFC feszültségértékei a beoltási időszak és az adaptációs fázis során. 

10. Táblázat: A négy MFC átlagos belső ellenállásai és anódtérre vonatkoztatott maximális 

teljesítménysűrűségei (SD – szórás, RSD – relatív szórás). 

MFC -R1A -R1B R2C R2D 

Rbelső (Ω) 

Átlag (n=5) 
adaptáció 71,8 97,3 57,8 92,0 

kísérlet1 72,7 77,3 59,7 58,7 

SD 
adaptáció 3,0 11,5 5,7 5,8 

kísérlet1 3,2 7,0 3,1 3,5 

RSD (%) 
adaptáció 4,2 11,8 9,9 6,2 

kísérlet1 4,4 9,1 5,1 6,0 

Pdanód max (mW m-3) 

Átlag (n=5) 
adaptáció 169,3 96,0 169,8 122,3 

kísérlet1 167,6 144,7 166,3 171,8 

SD 
adaptáció 13,9 8,0 19,5 5,6 

kísérlet1 10,8 5,5 8,1 20,2 

RSD (%) 
adaptáció 8,2 8,4 11,5 4,5 

kísérlet1 6,4 3,8 4,9 11,8 
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A szervesanyag terhelés növelésének hatására nem tapasztaltam szignifikáns változást (α=0,05) 

az első alreaktorokban elhelyezkedő MFC-k (R1A és R2C) elektromos paramétereiben. Ezzel 

szemben a másik két légkatódos üzemanyagcella belső ellenállása szignifikánsan csökkent 

(R1B esetén 20%-kal, R2D-nél pedig 36%-kal), míg átlagos maximális teljesítménysűrűségük 

szignifikánsan emelkedett (51 és 40%-kal). Ebből arra következtettem, hogy a beoltás és az 

adaptációs fázis alatt a hidraulikailag sorba kapcsolt alreaktorok közül a másodikak 

alulterheltek voltak, bioelektromosság termelő képességüket és szervesanyag eltávolítási 

kapacitásukat csak az első kísérleti fázis terhelésnövelésével tudtuk kihasználni. Alátámasztja 

ezt a 41. ábra is, amin a Reaktor1-ben üzemelő MFC-R1A és MFC-R1B cellák egy-egy tipikus 

polarizációs görbéje látható az adaptációs és az első kísérleti fázisból. A két polarizációs görbe 

felvételének időpontja a 42. ábra abszcisszáján is jelölve van narancssárga jelölővel. 

A második kísérleti fázis során a két rendszer szervesanyag terhelése tovább emelkedett, 

azonban ez semmilyen szignifikáns hatással nem volt az MFC-k elektromos paramétereire 

(ezért a 10. Táblázatban nem is tüntettem ezeket fel), azaz a cellák belső ellenállása és 

teljesítménysűrűsége függetlenné vált a műszennyvíz szubsztrát tartalmától. Ez alapján a cellák 

szubsztrát limitációja megszűnt és az exoelektrogén biofilm elérte a rendszer kialakítása által 

behatárolt energiatermelő képességének felső határát. 

 
41. ábra: A Reaktor1-ben üzemelő MFC-R1A és MFC-R1B tipikus polarizációs görbéi az adaptációs (kék) 

és első kísérleti fázisból (piros) 

6.3.2. Szervesanyag eltávolítás a kísérleti rendszerekben 

A 42. ábrán a reaktorokra adagolt műszennyvíz, valamint a két egység tisztított elfolyójának 

KOI értékei láthatók. Az adaptációs időszak befolyójával (500 mg KOI L-1, ami 0,21 kg KOI 

m-3 nap-1 szervesanyag terhelést jelent) az 1-es reaktorban 87,9 ± 3,5%-os, míg a 2-es 

reaktorban 88,6 ± 1,5%-os szervesanyag eltávolítási hatékonyságot értem el, ami 0,18 kg KOI 

m-3 nap-1 (reaktortérfogatra vonatkoztatott) átlagos szervesanyag eltávolítási sebességnek felel 

meg. Az elfolyó KOI értékek minden esetben a tejipari szennyvizekre vonatkozó 110 mg L-1-

es kibocsátási határérték (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 2004) alatt voltak, ami 
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kifejezetten biztató eredmény. A két reaktor átlagos coulombikus hatásfoka az adaptációs fázis 

során 29,8% (Reaktor1, RSD = 4,8%) és 30,7% (Reaktor2, RSD = 2,4%) volt. 

Az első kísérleti fázis során a növekvő szervesanyag koncentráció hatására az elfolyó minősége 

és a szervesanyag eltávolítási hatékonyság is romlott. Utóbbi 74,6 ± 7,3%-ra csökkent az 1-es 

reaktorban és 67,6 ± 8,9%-ra a 2-es reaktorban, ami szignifikánsan (α=0,05) rosszabb eredmény 

az adaptációs fázis értékeihez képest. Az átlagos szervesanyag eltávolítási sebesség ugyanakkor 

csaknem a duplájára, 0,34 kg KOI m-3 nap-1-ra emelkedett (87%-os emelkedés). A coulombikus 

hatásfokok 18,5 ± 3,1%-nak és 20,4 ± 4,1%-nak adódtak a két egységben, azaz átlag 35%-kal 

csökkent ennek a paraméternek az értéke, mely azt jelzi, hogy a növekvő szubsztrát 

koncentrációk hatására a nem exoelektrogén anaerob folyamatok szerepe megnőtt a 

szervesanyag eltávolításban. Ennek ellenére feltételezhető, hogy a nagyobb szubsztrát 

koncentrációk hatására az exoelektrogén biofilm szervesanyag eltávolítási aktivitása is 

növekedett, amit alátámaszt a második alreaktorokban üzemelő MFC-k elektromos 

paramétereinek javulása, illetve az exoelektrogén KOI eltávolítási sebesség (a szervesanyag 

eltávolítási sebesség és coulombikus hatásfok szorzata) emelkedése is (lásd 11. Táblázat). 

 
42. ábra: A befolyó műszennyvíz és a két reaktor elfolyójának KOI értéke. A kék vonalak a kísérlet különböző szakaszainak 
időbeli határait, a narancssárga vonalak pedig a 41. ábrán bemutatott polarizációs görbék felvételének időpontját jelölik. 
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11. Táblázat: A két reaktor szervesanyag eltávolítással kapcsolatos fontosabb paraméterei a 

kísérlet különböző fázisaiban. 

Fázis Adaptációs Kísérleti 1 Kísérleti 2 

Reaktor 1 2 1 2 1 2 

Szervesanyag terhelés (kg KOI m-3 nap-1) 0,21 0,36 – 0,62 0,62 – 1,58 

Átlagos szervesanyag eltáv. sebesség 

(kg KOI m-3 nap-1) 
átlag 0,18 átlag 0,34 átlag 0,82 

Átlagos sz.a. eltávolítási hatékonyság (%) 87,9 88,6 74,6 67,6 átlag 67,9  

Átlagos coulombikus hatásfok (%) 29,8 30,7 18,5 20,4 7,5 8,0 

Exoelektrogén KOI eltávolítási sebesség 

(kg KOI m-3 nap-1) 
0,054 0,055 0,063 0,069 0,062 0,066 

A második kísérleti fázis során a befolyó tejipari műszennyvíz KOI tartalmát egészen 3830 mg 

KOI L-1-re emeltem, ami 1,58 kg KOI m-3 nap-1 terhelésnek felelt meg. Ennek eredményképp 

az átlagos szervesanyag eltávolítási hatékonyság 67,9 ± 12,6%-ra csökkent, ami azonban 

összhangban van a szakirodalomban fellelhető adatokkal (58 - 95,5%-os KOI eltávolítás 

különböző típusú MFC-kben 650 - 4440 mg L-1 KOI tartalmú tejipari szennyvizekkel (Marassi 

et al., 2019)). Noha a szervesanyag eltávolítási sebesség tovább emelkedett egészen 1,02 kg 

KOI m-3 nap-1-ig, a 43. ábrán látható, hogy ebben a fázisban elérte maximumát (platóját) ez a 

paraméter. A 3000 mg KOI L-1-nél nagyobb szennyezőanyag tartalmú tápoldatok esetén 0,82 

± 0,11 kg KOI m-3 nap-1 volt az átlagos szervesanyag eltávolítási sebesség (140%-os növekedés 

a 1-es kísérleti fázishoz képest), ezt az értéket tekintettem a szervesanyag eltávolítási kapacitás 

felső határának a vizsgált rendszerekben. 

 

43. ábra: A szervesanyag terhelés, a két rendszer adataiból számolt átlagos szervesanyag eltávolítási sebesség, valamint az 
átlagos szervesanyag eltávolítási hatékonyság alakulása az adaptációs és a két kísérleti fázis során. 
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Az átlagos coulombikus hatásfokok a második kísérleti fázis során 7,5% és 8,0% voltak a két 

reaktorban, ami 60%-os csökkenést jelent a megelőző fázishoz képest. Ennek következtében az 

exoelektrogén KOI eltávolítási sebesség nem nőtt szignifikánsan (sőt, az átlagértékek 

valamelyest csökkentek is) annak ellenére, hogy a szervesanyag eltávolítási sebesség ~140%-

kal nőtt. Ebből arra következtethetünk, hogy a megnövekedett szervesanyag eltávolítás 

kizárólag a nem exoelektrogén anyagcsere útvonalak (például metanogén mikrobák) 

felfutásának az eredménye. Ezeknek a folyamatoknak jellemzően nagy szubsztrát 

koncentrációk esetén nő meg a szerepe. Tekintve, hogy az exoelektrogén mikrobák mennyisége 

az elektródfelület által limitálva van, valamint anyagcseréjüket a többi mikrobához hasonlóan 

Monod-kinetikával lehet leírni, így egy MFC rendszerben az exoelektrogén úton eltávolítható 

szubsztrátok mennyisége limitált. Szubsztrátbőség esetén a fermentatív mikroorganizmusok 

felszaporodása nagy mennyiségű illékony szerves sav és egyéb melléktermékek 

felhalmozódásához vezethet, melyek nemcsak az exoelektrogének, hanem a metanogén 

mikrobák szubsztrátjai is (Kaur et al., 2014), így ezek elszaporodására is lehetőség nyílik. Ezt 

a hipotézist támasztja alá az is, hogy az első kísérleti fázishoz képest az MFC-k belső ellenállása 

és teljesítménysűrűsége nem változott szignifikánsan a többlet szubsztrát hatására. 

A 42. ábrán az is megfigyelhető, hogy a kísérleti fázisok során a reaktorok elfolyó KOI értékei 

a jogszabályban előírt kibocsátási határérték felett vannak. Fontos ugyanakkor, hogy a 

közcsatornára engedés határértékét – ami 1000 mg KOI L-1 (Környezetvédelmi és Vízügyi 

Minisztérium, 2004) – mindkét modul képes volt tartani egészen addig, míg a befolyó tejipari 

műszennyvíz KOI értéke 3000 mg L-1 fölé nem emelkedett. 

A legalacsonyabb coulombikus hatásfokokat (6,1 – 7,4%) a legnagyobb szervesanyag terhelés 

esetén tapasztaltam. Ezt a jelenséget korábbi kutatásokban is megfigyelték már (Callegari et al., 

2018). A teljes kísérletre számolt átlagos CE az 1-es reaktor esetén 11,5% volt, a kettes 

reaktornál pedig 12,8%. Ezen értékek összhangban vannak a szakirodalmi adatokkal, noha a 

tejipari szennyvizek kezelését vizsgáló korábbi kísérletekben az MFC rendszerek hasznos 

térfogata jelentősen kisebb (<0,5 L, lásd 2.3.2. fejezet) volt jelen tanulmány léptéknövelt 

rendszereihez képest. 

Ami a két modul átlagos maximális teljesítménysűrűségét illeti a kísérleti fázisok alatt, az 1-es 

reaktorban ennek értéke 156 mW m-3-nek, míg a 2-es reaktorban 170 mW m-3-nek adódott. A 

szakirodalomban fellelhető teljesítménysűrűségek tejipari szennyvizekkel üzemelő MFC-k 

esetén igen tág határok között mozognak (~0,02–27 W m–3 (Callegari et al., 2018; Cecconet et 

al., 2018)). Ez a nagy változatosság valószínűleg a cellakialakítások, a hasznos térfogatok és az 

elektródfelületek különbségeiből fakad. Ge és munkatársai számos folytonos üzemeltetésű 

mikrobiális üzemanyagcellára vonatkozó szakirodalmat megvizsgálva azt találták, hogy az 

anódtérfogatra vonatkoztatott teljesítménysűrűség fordítottan arányos a cellák méretével. A 

100-1000 mL-es cellák átlag teljesítménysűrűsége szignifikánsan nagyobbnak bizonyult az 

1000 mL-nél nagyobb cellákhoz képest, a 100 mL-nél kisebb cellák értéke pedig még az 

előbbinél is szignifikánsan jobbnak adódott. A legmagasabb teljesítménysűrűség értékeket 

(>500 W m-3) 50 mL-nél kisebb MFC-kben mérték, a 2000 mL-nél nagyobb mikrobiális 

üzemanyagcellák esetén pedig Pdan jellemzően nem haladta meg a 30 W m-3 értéket (Ge et al., 

2014). Ez alapján nem meglepő, hogy a 14 L-es reaktorok átlagértékei a szakirodalomban 
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fellelhető Pdan értékekhez képest meglehetősen alacsonynak mondhatók. Ge és munkatársai 

tanulmányukban azt javasolják, hogy célszerűbb az energiavisszanyerést az eltávolított KOI-ra 

vagy a megtisztított szennyvíz térfogatáramára vonatkoztatni, azaz a NER értéket (normalized 

energy recovery [kWh kg-1 KOI vagy kWh m-3]) megadni. A KOI-ra vonatkoztatott NER 

elméleti maximuma 3,86 kWh kg-1 KOI, a szakirodalmi adatok alapján számított legmagasabb 

érték pedig 1,95 kWh kg-1 KOI amit MFC-ben sikerült elérni. Fontos, hogy a tanulmányban 

bevont cellák értékei ~10-5 – 1,95 kWh kg-1 KOI között mozogtak és nem függtek a cellák 

térfogatától (Ge et al., 2014). A két reaktor átlag NER értéke 1,15*10-2 kWh kg-1 KOI-nak 

adódott az 1-es kísérleti fázisra, mely átlagosnak mondható a szakirodalmi adatok alapján. 

Mivel a 2-es kísérleti fázis során a megnövekedett szervesanyag terhelés ellenére a cellák 

teljesítménye nem nőtt szignifikánsan, ezért az átlag NER érték 4,77*10-3 kWh kg-1 KOI értékre 

csökkent. Látható tehát, hogy ha az MFC alapú energiatermelés az elsődleges célunk és nem a 

szennyvízkezelés, akkor érdemes a szervesanyag terhelést arra a legalacsonyabb szintre 

beálítani, ahol a szubsztrát limitáció már nem korlátozza az exoelektrogén metabolizmust 

szignifikánsan. (Bár az adaptációs fázis során a sorba kötött alreaktorok közül a másodikak 

enyhe szubsztrát limitációban üzemeltek, a reaktorok átlagos NER értéke mégis itt adódott a 

legmagasabbank (1,858 kWh kg-1 KOI-nak) csakúgy, mint a Coulombikus hatásfokok.) 

6.4. A tejipari modellszennyvíz MFC modullal történő kezelésének összefoglalása 

A szakirodalomban egyre több kutatás foglalkozik az élelmiszeripari – például a tejipari – 

szennyvizek léptéknövelt mikrobiális üzemanyagcellákkal történő kezelésével, azonban a 

nagyobb, félüzemi/nagyüzemi rendszerekre vonatkozó információk továbbra is erősen 

limitáltak. A kutatás során megépítettem két 14 L-es, légkatódos mikrobiális 

üzemanyagcellákból álló szennyvíztisztító modult. A kialakításukhoz elsősorban 

költséghatékony anyagokat használtam fel, hogy a technológia beruházási költségét 

csökkentsem. A két egység működési sajátságait a beoltást követően 900 - 3830 mg KOI L-1 

szervesanyag tartalmú tejipari műszennyvízzel vizsgáltam. Nagy szubsztrát koncentrációjú 

befolyók esetén (> 3000 mg KOI L-1, ami az alkalmazott térfogatáram mellett nagyobb, 

mint 1,34 kg KOI m-3 nap-1 szervesanyag terhelést jelentett) 0,82 ± 0,11 kg KOI m-3 nap-1 

átlagos szervesanyag eltávolítási sebességet tapasztaltam, amit a szubsztrát eltávolítási 

kapacitás felső határának tekintettem a rendszerekben. Ez 67,9%-os átlagos szervesanyag 

eltávolítási hatékonyságnak felel meg, továbbá a levegőztetést nem igénylő modulok átlag 156 

mW m-3 és 170 mW m-3 maximális teljesítménysűrűség értékeket produkáltak. 

Az eredmények alapján a kifejlesztett modul csak alacsony, ~0,2 kg KOI m-3 nap-1 

szervesanyag terhelés mellett képes a környezetbe bocsátásra vonatkozó KOI 

határértéknek megfelelni. Magasabb szervesanyag terhelések esetén ugyanakkor 

felhasználható előkezelésre. Segítségével a kibocsátó megfelelhet például a közcsatornára 

engedés 1000 mg KOI L-1-es határértékének. 

Az egységek hidraulikai összekapcsolása további lehetőségeket rejt magában, ugyanis a 

bemutatott reaktorok felépítése lehetővé teszi a moduláris felhasználást. Több egység 

összekapcsolásával a kibocsátó igényeire szabott komplex szennyvíztisztító rendszer hozható 

létre, azonban ezek vizsgálata jelen kutatásnak nem képezte tárgyát, célom csupán egy egység 

működési tulajdonságainak feltérképezése volt.  
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7. Biodegradálható szervesanyagok mennyiségi meghatározása 

légkatódos mikrobiális üzemanyagcella alapú bioszenzorral 

7.1. Az elektromos feszültség szubsztrát koncentráció függése 

Mikrobiális üzemanyagcellák anódterét kolonizáló exoelektrogén mikrobák számos különböző 

szervesanyagot képesek szén- és energiaforrásként hasznosítani. A szakirodalomban bőven 

találni példát acetáttal, peptonnal, glükózzal, etanollal, vagy akár komplex szubsztrátokkal 

üzemelő MFC-kre. Amennyiben az anódoldatban a szénforrás koncentrációja egy kritikus szint 

alá csökken, akkor limitáló szubsztráttá válik, aminek hatására az elektroaktív baktériumok 

metabolizmusa lassulni kezd. Mivel az MFC külső áramkörén átáramló elektronok az 

exoelektrogének anyagcseréjének termékei, ezért a szubsztrát limitáció a külső áramkörön 

mérhető elektromos paramétereket (pl. feszültség) is negatívan befolyásolja. 

A feszültség és teljesítmény szubsztrát koncentráció függését nem toxikus biodegradálható 

szénforrások esetén Monod-kinetikával írták le légkatódos (H. Liu et al., 2005) és H-típusú 

(Lorant et al., 2015; Torres et al., 2007) üzemanyagcellák esetén is. Ezeknek a kutatásoknak az 

eredményei ugyanakkor nehezen összehasonlíthatók, ugyanis az alkalmazott szubsztrát melett 

a cellák kialakítása és üzemeltetése is befolyásolja az elektromos és kinetikai paramétereket. 

Ezért kutatásomnak ebben a szakaszában azt tűztem ki célul, hogy az exoelektrogén 

biodegradáció kinetikai vizsgálatára alkalmas kísérleti rendszert alkossak meg, majd ennek 

segítségével két alapvetően különböző minőségű szubsztrát, az acetát (kémiailag definiált) és a 

pepton (komplex, fehérjehidrolizátum) koncentrációjának cellafeszültségre gyakorolt hatását 

tanulmányozzam. A két szubsztrát mellett azt is megvizsgáltam, hogy hogyan befolyásolja a 

katód minősége (Pt katalizátor jelenléte) a szubsztrát koncentráció - feszültség görbe lefutását. 

7.1.1. A kísérleti rendszer bemutatása 

A két kísérleti rendszer alapját a már korábban bemutatott (5.1.1. fejezet) H-típusú mikrobiális 

üzemanyagcella képezte. Az anódokat grafitlapból (Alfa Aesar Graphite foil 0,4 mm vastag) 

készítettem az 5.1.1. fejezetben leírt módszerrel. Választásom azért erre az anyagra esett, mert 

porozitása nincs, így az exoelektrogén biofilm számára lényegében csak a látszólagos felület 

áll rendelkezésre a megtapadásra. Ez azért fontos, mert egy grafitszövet anód pórusaiban 

található mikrobákhoz a szubsztrát nehezebben jut el diffúzióval, ami kinetikai vizsgálatok 

esetén előnytelen (a diffúzió limitált állapot kerülendő). A mérések során kétféle katódot 

használtam. Egy 43 mm * 28 mm-es grafitszövet elektródot (~40 cm2 látszólagos felület), 

valamint egy ugyanekkora méretű, de platinázott csontszén katalizátor (0,5 mg Pt/C cm-2) 

réteggel ellátott grafitszövet elektródot. A katód katalizátorral való bevonása az 5.1.4. 

fejezetben leírtak szerint történt. 

A grafitlap anódok felülete 15 cm2 volt, így a két elektród geometriai felületének aránya 

(Akatód/Aanód) megközelítette a 3-at. Természetesen a grafitszövet porozitásának köszönhetően 

a valós felületarány bőven 3 felett volt. Ez a konstrukció azért volt kifejezetten előnyös, mert 

korábbi kísérleteink eredménye alapján így az anódon zajló mikrobiális folyamatok a 

sebességmeghatározók, azaz a katódon zajló oxigén redukciós reakció nem limitálja a 

biodegradációt (Lorant et al., 2015), azaz lehetőségünk nyílik a kinetikai tanulmányozására. 
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Az MFC-k anódteréhez egy külső 1 L-es tartályt is hozzákapcsoltam. A kísérlet során a 

tápoldatot az intenzíven kevertetett anódterek és a szintén kevertetett tartályok között 

perisztaltikus pumpa keringtette, továbbá a mintavételezés ezekből a tartályokból történt. 

Külső ellenállásként helipotot (0 – 10 kΩ), a feszültségértékek mérésére pedig Uni-Trend 71-

A multimétert használtam. A helipotok a polarizációs görbék felvételét leszámítva 1000 Ω-ra 

voltak állítva, a két MFC és a tartályok pedig 30 °C-ra temperált termosztátban foglaltak helyet. 

A kísérleti rendszert a 44.ábra mutatja be sematikusan. 

 
44. ábra: A biodegradáció kinetikai vizsgálatára szolgáló kísérleti rendszer (Tardy, Lóránt, & Lóka, 2017). 

7.1.2. A cellák beoltása 

A két rendszer beoltásához kommunális szennyvíztisztító telepről származó előülepítet iszapot 

higítottam standard sóoldattal ~1 g L-1 lebegőanyag tartalomra, majd ehhez adtam plusz 

szénforrást 500 mg DOC L-1 koncentrációban (DOC: dissolved organic carbon – oldott szerves 

szén, Elementar high TOC II. szervesszén analizátor segítségével mérve). Az egyik cella esetén 

nátrium-acetátot (továbbiakban MFCAC), míg a másikban peptont (MFCPEP) alkalmaztam, így 

elősegítve a biomassza adaptációját a szubsztráthoz már az oltási fázisban. Egy cella egy adott 

szubsztráttal üzemelt a kísérlet során végig. 

Az MFC-k feszültségértékei megközelítőleg egy hét alatt stabilizálódtak, ekkor standard 

sóoldatból és a megfelelő szénforrásból készült friss oxigénmentesített tápoldattal kimostam az 

oltó szuszpenziót az anódterekből. Ezt követően egy 3 hetes stabilizációs fázis következett, ami 

alatt heti rendszerességgel friss tápoldattal mostam át a cellákat, majd megkezdődött a kísérleti 

fázis. 

7.1.3. A kísérlet menete 

A szubsztrát koncentráció – feszültség összefüggés vizsgálatára szolgáló kísérletek kezdetekor 

az anódtereket 1-1 L olyan friss tápoldattal mostam át, amiben a szénforrás mennyisége 25 mg 

DOC L-1-nek felelt meg (MFCAC: 25 mg DOC L-1 acetát; MFCPEP: 25mg DOC L-1 pepton). Ez 

egy meglehetősen alacsony szubsztrát koncentráció, ám korábbi tapasztalataink alapján az 

alkalmazott cellákban a szénforrás még ennél is alacsonyabb koncentrációk esetén válik csak 

limitálóvá. Az átmosást követően a külső tartályokat is feltöltöttem 1 L megegyező összetételű 

tápoldattal, majd a keringtetést beindítottam. 
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Az 1 – 1,5 napos kísérlet során a tápoldatból a szubsztrát fokozatosan fogyott. Az anód 

elektrolitból többször is 50 mL mintát vettem, amiknek DOC tartalmát centrifugálást (Hermle 

Z326, 3 perc, 10 000 rpm) követően határoztam meg TOC mérőberendezés segítségével 

(Elementar high TOC II. szervesszén analizátor). Mintavételkor az aktuális feszültségeket 

feljegyeztem, ennek eredményeképpen DOC – feszültség értékpárokat kaptam. A minták 

jelentős hányadát azután vettem le, hogy a cellák feszültségértékei csökkenni kezdtek, azaz 

mikor a szénforrás koncentrációja limitálóvá vált. 

A két MFC-ben mindkét katódtípussal több kísérletet végeztem el, ezenfelül magasabb 

szervesanyag tartalmú oldatokkal is vettem fel DOC – feszültség értékpárokat, hogy a telítési 

görbe magasabb szubsztrát koncentrációjú régiójáról is legyen információm. 

 
45. ábra: MFCAC DOC-feszültség értékpárjai Pt/C katalizált (A) és sima szénszövet katóddal (B). 

7.1.4. Eredmények 

A nátrium-acetát szénforrással üzemelő MFC DOC-feszültség értékpárjai katalizátor réteg 

nélküli szénszövet és katalizált szénszövet katódok esetén a 45. ábrán láthatók. Mind a két 

elektródtípus diagramján megfigyelhető, hogy a feszültség nem nulla DOC körül zuhan vissza 

~0 V értékre. A jelenség feltételezhetően azzal magyarázható, hogy a kísérlet 1 - 1,5 napja alatt 

a tápoldatban olyan szervesanyagok halmozódtak fel kis koncentrációkban, amik az 
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exoelektrogén mikroflóra számára nem, vagy csak igen lassan/nehezen hasznosíthatók. A 

vizsgálat szempontjából ezek a kvázi inert anyagok származhatnak például mikrobák 

pusztulásából és líziséből, de akár metabolikus melléktermékek is lehetnek. A peptonnal 

üzemelő MFC esetén – aminek eredményei a 46. ábrán láthatók – is ugyan ez a jelenség 

figyelhető meg. 

 
46. ábra: MFCPEP DOC-feszültség értékpárjai Pt/C katalizált (A) és sima szénszövet katóddal (B). 

A mintákban lévő nem bontható inert szerves szén miatt a mérési pontokra nem tudtam 

illeszteni a feszültségre felírt klasszikus Monod-kinetikával analóg függvényt [27], ezért egy új 

paraméter (Si – a minta inert szervesanyag koncentrációja, mg DOC L-1) bevezetésével 

módosítottam azt (Tardy, Lóránt, & Lóka, 2017). Így jutottam a [28] egyenlethez, 

𝑈 = 𝑈𝑚𝑎𝑥 ∙
𝑆

𝐾𝑠+𝑆
   [27] 

𝑈 = 𝑈𝑚𝑎𝑥 ∙
𝑆−𝑆𝑖

𝐾𝑠+(𝑆−𝑆𝑖)
   [28] 
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ahol U a külső áramkörön mérhető feszültség (V), Umax a maximális feszültségérték végtelen 

szubsztrátkoncentráció esetén, KS a szubsztrát féltelítési állandó (mg DOC L-1), S pedig a 

biodegradálható szubsztrát koncentrációja (mg DOC L-1). Végül Excel Solver bővítményének 

segítségével illesztettem a [28]-as egyenlet Si, Ks, és Umax paramétereit úgy, hogy a mérési 

pontok függvényértéktől való eltérésének négyzetösszege minimális legyen. A 3 paraméter 

értékeit a 12. Táblázat tartalmazza. 

12. Táblázat: A feszültség szubsztrátkoncentráció függését leíró módosított kinetikai egyenlet 

paraméterei (KS - szubsztrát féltelítési állandó, Si - inert szervesanyag koncentráció, Umax - 

maximális feszültségérték). 

Katód típus 

MFCAC – Nátrium-acetát MFCPEP – Petpon 

Kat. nélküli Pt katalizált Kat. nélküli Pt katalizált 

Ks (mg DOC L-1) 0,5 0,2 0,7 0,8 

Si (mg DOC L-1) 7 10 6 7 

Umax (V) 0,32 0,42 0,33 0,41 

Az eredményül kapott féltelítési állandó értékek (0,2 – 0,8 mg DOC L-1) nagyon alacsonyak, 

mely az exoelektrogén biomassza fokozott affinitását jelenti ehhez a két oldott, könnyen 

biodegradálható szubsztráthoz. Ennek megfelelően a vizsgált koncentrációtartomány nagy 

részében a cellák Umax közeli feszültségértékeket produkáltak, adott esetben még 20-25 mg 

DOC L-1-nél alacsonyabb szubsztrát koncentrációk esetén is. A mérési pontokra illesztett 

görbék értékei MFCAC rendszerben katalizátor nélküli elektróddal 16 mg DOC L-1-ig, Pt-

katalizátorral ellátott elektróddal 12 mg DOC L-1-ig, míg MFCPEP cellában a katalizátor nélküli 

sima grafitszövet elektróddal 20 mg DOC L-1-ig, Pt/C katalizátorral ellátott katóddal pedig 22 

mg DOC L-1-ig kevesebb, mint 5%-ot csökkentek az Umax elméleti értékhez képest. Ezt 

követően azonban egy igen szűk koncentrációtartományon belül gyakorlatilag 0 közeli értékre 

csökken a cellák feszültsége, mely az exoelektrogén metabolizmus elektrondonor hiányában 

bekövetkező megszűnésére utal. 

A mérési eredmények és a 12. Táblázatban látható paraméterek alapján megállapítható, hogy 

az acetát és a pepton biodegradációjának kinetikája számottevően nem tér el egymástól. Mivel 

mindkét szubsztrát az oldott könnyen biodegradálható szervesanyagok csoportjába tartozik, 

továbbá az MFC-k az adott szubsztráthoz voltak adaptálódva, így ez az eredmény megfelel 

várakozásaimnak. A telítési görbék karakterisztikája nagy hasonlóságot mutat egy korábbi 

tanulmányban megtalálható diagramhoz, amin az anódfelületre vonatkoztatott áramerősség-

sűrűség KOI függését ábrázolták (X. Zhang et al., 2015) légkatódos MFC-k esetén. A magasabb 

szubsztrát koncentrációjú (egészen 500 mg DOC L-1-ig, az eredmények a diagramokon nem 

szerepelnek) tápoldatokkal végzett kiegészítő mérések során szubsztrát inhibícióra utaló jeleket 

nem tapasztaltam a két vizsgált szénforrást alkalmazva, szemben Sharma és mtsi. kutatási 

eredményeivel, akik acetáttal, etanollal és glükózzal is szubsztrát inhibíciót tapasztaltak 10 

mM-nál nagyobb koncentrációk esetén (Sharma & Li, 2010). 

Noha a platina katalizátorréteggel ellátott elektród hatására az Umax paraméter értéke 25%-kal 

emelkedett MFCAC rendszerben, valamint 28%-kal MFCPEP esetén, azonban a Ks féltelítési 

állandóra gyakorolt hatására bizonyítékot nem találtam. 
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7.1.5. Az elektromos feszültség szubsztrát koncentráció függésének összefoglalás 

Az exoelektrogén biodegradáció kinetikai vizsgálatára kialakított H-típusú mikrobiális 

üzemanyagcellák segítségével tanulmányoztam kétféle oldott, könnyen biodegradálható 

szubsztrát (acetát és pepton) koncentrációjának hatását az elektromos paraméterekre. Méréseim 

alapján a cellák külső áramkörén mérhető feszültségnek a tápoldat DOC tartalmától való 

függését egy Monod-kinetika jellegű függvénnyel lehet leírni. A paraméterillesztéssel 

meghatározott KS szubsztrát féltelítési állandó értékek minden vizsgált esetben 1  

mg DOC L-1-nél kisebbek voltak. Ezen eredmények, valamint a telítési görbék 

karakterisztikája alapján feltételezhető, hogy amennyiben megfelelő cellakialakítással a 

szubsztráthoz való hozzáférés az exoelektrogén biofilm számára gátlás nélkül biztosított 

(esetünkben a diffúziós gátlást az anódtér intenzív keverésével és a kétdimenziós 

anódkialakítással csökkentettük), akkor az exoelektrogén biofilm maximális 

bioelektromosság-termelő képessége már igen alacsony (20–25 mg DOC L-1) szubsztrát 

koncentrációk esetén kiaknázható. Szintén ebből az eredményből következik, hogy a 

biodegradálható szénforrások elektroaktív mikrobák általi hasznosítása alacsony 

koncentrációk estén is hatékonyan zajlik, azaz MFC alapú szennyvíztisztítási 

technológiákkal jó minőségű (kis szennyezőanyag tartalmú) elfolyó lenne elérhető. 

Fontos továbbá, hogy az acetát és a pepton biodegradációjának kinetikája között jelentős 

különbséget nem találtam, valamint hogy a katódkatalizátorként alkalmazott platinának a 

kinetikai paraméterek közül csak a maximális feszültségértékre (Umax) volt kimutatható hatása, 

a féltelítési állandó értékeit azonban nem befolyásolta. 
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7.2. Biodegradálható szervesanyagok mennyiségi meghatározása légkatódos 

mikrobiális üzemanyagcella alapú bioszenzorral a feszültség szubsztrát-

koncentráció függése alapján 

A szakirodalomban megtalálható mikrobiális üzemanyagcella alapú bioszenzorok jelentős 

részének működési elve az exoelektrogén anyagcsere – és így az MFC-k külső áramkörén 

mérhető elektromos paraméterek – szubsztrát koncentráció függésén alapszik. Amennyiben 

ismert szervesanyag tartalmú mintát áramoltatunk át folyamatosan az üzemanyagcella 

anódterén, és eközben mérjük az MFC külső áramkörén a kialakuló egyensúlyi feszültséget 

vagy áramerősséget, majd ezt több különböző szubsztrát koncentrációjú tápoldattal 

megismételjük, akkor egy kalibrációs görbéhez juthatunk. Ezt aztán fel lehet használni 

ismeretlen szervesanyag tartalmú minta szubsztrát koncentrációjának meghatározására. A 

folyamatos mintarátáplálással dolgozó mérési módszernek nagy előnye, hogy segítségével akár 

„online” bioszenzorok is kifejleszthetők, melyek alkalmasak lehetnek például szennyvízáramok 

biodegradálható szervesanyag tartalmának folytonos monitorozására. 

Mivel az elektromos paraméterek szubsztrát koncentráció függése jellemzően a Monod-

kinetikával analóg összefüggésekkel írható le (lásd 7.1. fejezet), ezért egy bizonyos 

szervesanyag tartalom felett a pillanatnyi elektromos jel függetlenné válik az aktuális szubsztrát 

koncentrációjától. Ez a jelenség a Monod-kinetika telítési görbe jellegéből fakad, 

következménye pedig, hogy ismeretlen minta szubsztrát koncentrációjának meghatározása 

folytonos mérési módszerrel kizárólag akkor lehetséges, ha az a kritikus (Skrit ~ az a szubsztrát 

koncentráció, mely fölött a szubsztrátkoncentrációtól függő tulajdonság, pl. szaporodási 

sebesség értéke állandó és maximális) koncentrációnál alacsonyabb (S<<Skrit). Szintén a 

Monod-kinetika sajátságaiból adódik, hogy Skrit értékét, és így a mérési tartomány felső határát 

a féltelítési állandó (Ks) befolyásolja. A szakirodalomban található MFC-kben tapasztalt Ks 

értékek széles tartományban (~1 - 100 mg KOI L-1) mozognak, aminek egyik oka a kísérleti 

berendezések változatos kialakítása és üzemeltetése. Ennek megfelelően a mérési tartományok 

is igen változatosak. Találhatunk példát egészen alacsony szervesanyag koncentrációk 

mérésére alkalmas (0 – 150 μM acetát, (Quek et al., 2015)), valamint magasabb szubsztrát 

koncentrációk meghatározására képes rendszerre is (3 - 164 mg KOI L-1 (di Lorenzo et al., 

2014)). Az MFC alapú folytonos bioszenzorok azonban nagy szervesanyag tartalmú (pl. 

szennyvíz) minták elemzésére jellemzően nem alkalmasak (Abrevaya et al., 2015). 

Tekintettel arra, hogy a mikrobiális üzemanyagcellák legpotensebb felhasználási területe a 

bioszenzorként történő alkalmazás, a kutatási folyamat következő lépéseként a feszültség 

szubsztrát koncentráció függésének tanulmányozása során szerzett tapasztalataimat 

hasznosítva a H-típusú üzemanyagcellában végzett vizsgálatokhoz hasonlóan acetát és pepton 

szénforrás alkalmazásával meghatároztam a szubsztrát koncentráció – áramerősség (feszültség 

értékekből számított) függvényt és ennek kalibrációként történő alkalmazhatóságát ismeretlen 

minták meghatározására. 
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7.2.1. A kísérleti rendszer bemutatása 

7.2.1.1. A légkatódos MFC bioszenzorok felépítése 

A három darab 230 cm3 belső térfogatú légkatódos mikrobiális üzemanyagcella váza PVC 

elemekből készült. Anódként 10 cm átmérőjű szénkeféket használtam, szelektív diffúziós 

gátként peidig a 6.1.1. fejezetben már bemutatott OIST által biztosított 6 cm * 8 cm-es porózus 

kerámia hordozóban található ioncserélő polimer szolgált. A téglatest alakú cellák 2 átellenes 

oldalán foglaltak helyet a kerámia lapok, amiket epoxigyantával ragasztottam be a helyükre, 

így egy cella 96 cm2 protonátadó felülettel rendelkezett. A 4 rétegből álló légkatódokat 

(nedvesítő réteg, elektromos kontaktusért felelős réteg, 25 ml karbonizált kókuszdió héjból álló 

katalizátor réteg és műanyag háló) a kerámia lapokra rétegezve alakítottam ki a 6.1.1. fejezetben 

leírtak szerint. A légkatódok nedvesítését a cellák alatt található műanyag víztárolókba lógó 

szénszövet biztosította, ami a kapilláris effektus segítségével szívta fel a szükséges mennyiségű 

vizet. Az MFC-k átmosását az átellenes oldalon elhelyezett csőcsatlakozások biztosították, míg 

a cella tetején gumidugóval zárható nyílás a mintavételezést. Az egyik cella fényképe a 47/A. 

ábrán, a felépítését sematikusan bemutató vázlat pedig a 47/B. ábrán látható. 

 
47. ábra: A, Légkatódos mikrobiális üzemanyagcella fényképe. B, A rendszerek felépítését bemutató keresztmetszeti kép. 

A cellák külső áramköre az anód elektromos kivezetését a katódok elektromos kontaktusért 

felelős szénszövet rétegével összekötő vezetékekből és helipotból (0 – 10 kΩ) állt. A cellák 

feszültségének mérésére Graphtec midi logger GL840 többcsatornás oszcilloszkópot 

használtam, mely 20 másodpercenként rögzítette is a feszültségértékeket. 

A 7.1. fejezetben bemutatott rendszertől eltérően itt egy darab 1 L-es kevertetett tartályhoz 

csatlakoztattam hidraulikailag párhuzamosan mindhárom MFC-t, így a rendszer teljes térfogata 

1690 mL volt. A tápoldat folytonos keringtetését perisztaltikus pumpával biztosítottam (a 

térfogatáramok pontos értéke az alfejezetekben van ismertetve), a cellák és a tápoldattartály 

pedig 30°C-ra állított termosztátban kapott helyet. 

7.2.1.2. A cellák beoltása 

A kommunális szennyvíztisztító telepről származó előülepített iszapot a szokásos módon  

1 g L-1 lebegőanyag tartalomra higítottam standard sóoldattal, szénforrásként pedig nátrium-

acetátot adtam hozzá 40 mM koncentrációban. A szuszpenzióval az anódtereket és a tartályt is 
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feltöltöttem, majd a perisztaltikus pumpát elindítottam. A térfogatáramot minden cella esetén 

690 mL h-1-ra állítottam, így az átlagos hidraulikai tartózkodási idő 20 perc volt egy MFC-ben. 

A korábbi kísérletektől eltérően tehát a beoltás teljes időtartama alatt egy folytonos 

szuszpenzióáramlás volt fenntartva a cellák anódtere és a tartály között. 1000 Ω külső ellenállást 

alkalmazva a feszültségértékek 0,5 – 0,6 V körüli stabilizációja megközelítőleg két hetet vett 

igénybe. 

7.2.2. A kísérlet menete 

Egy kísérlet első lépéseként a cellákat összesen 4 L oxigénmentesített standard elektrolittal 

mostam át, hogy az anódterek szubsztrátmentességét biztosítsam. Ezt követően a külső 

tartályba is 1 L szubsztrátmentes standard elektrolit került, a keringtetést pedig elindítottam. 

Biodegradálható szervesanyag hiányában a cellák feszültsége 1 napon belül 2 – 5 mV-ra 

csökkent. Ezek az értékek feltételezésem szerint az exoelektrogén mikrobák endogén 

metabolizmusának köszönhetők, így a feszültség-idő diagramon ezt definiáltam alapvonalként. 

Mikor mindhárom MFC elérte ezt a feszültségtartományt, akkor a rendszert teljesen 

szénforrásmentesnek tekintettem, és a perisztaltikus pumpa térfogatáramát megdupláztam 

(1380 mL h-1, HRT = 10 perc). 

A szubsztrátmentes rendszerbe az intenzíven kevertetett tartályon keresztül kis térfogatnyi (1 - 

4 mL), de nagy koncentrációjú (6500 mg L-1) nátrium-acetát oldatot pipettáztam. Minimum 30 

perc folyamatos keringtetést követően a tartályból mintát vettem, amit azonnal lecentrifugáltam 

(Hermle Z323, 5perc, 10 000 rpm). Az így előkészített minták acetát koncentrációja 

gázkromatográf segítségével lett meghatározva (Shimadzu gázkromatográf lángionizációs 

detektorral és AOC 22i automata injektorral felszerelve, Restek Stabilwax 30 m * 0,32 mm * 

0,25 μm kapilláris kolonna, a hidrogén vivőgáz térfogatárama 50 mL sec-1, a detektor 

hőmérséklete 280°C). 

Egy kísérlet során több alkalommal is pipettáztam a tartályba nátrium-acetát oldatot, így a 

folyamatosan keringtetett tápoldat biodegradálható szervesanyag koncentrációja lépésről 

lépésre emelkedett. Eközben a külső áramkörökön folyamatosan mértem és 20 

másodpercenként regisztráltam a feszültség értékeket. Mivel a gázkromatográfiás mérések csak 

a mintavétel időpontjára jellemző acetát koncentrációról nyújtanak információt, ezért 

megalkottam a rendszer hidraulikai modelljét is, aminek segítségével lehetővé vált az uralkodó 

szubsztrát koncentráció folyamatos becslése. A gázkromatográfiás méréseket ennek a 

modellnek az ellenőrzésére használtam fel. A megalkotott modell segítségével számolt 

bizonyos acetát koncentrációkhoz hozzárendeltem a mért feszültségértékeket, így egy 

kalibrációs görbéhez jutottam, mely információt szolgáltatott a vizsgált légkatódos MFC 

feszültségértékeinek szubsztrát koncentráció függéséről, valamint a bioszenzorként történő 

alkalmazhatóságról is. 

Kutatásom során több különböző külső ellenállást (1000 Ω, 600 Ω, 100 Ω) használva végeztem 

kísérleteket az ismertetett módon, hogy tanulmányozhassam ennek a paraméternek a hatását a 

bioszenzorként történő alkalmazásra. A három párhuzamosan üzemeltetett cella – amikre a 

továbbiakban „A”, „B” és „C” cellaként fogok hivatkozni – lehetővé tette az eredmények 
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statisztikai kiértékelését is. A vizsgálatokat a H-típusú cellában elvégzett kísérletekhez (lásd 

7.1. fejezet) hasonlóan acetát és pepton szubsztráttal is elvégeztem. 

7.2.3. Szubsztrát koncentráció becslése módosított hidraulikai modell segítségével 

A hidraulikai modell megalkotásához és a számításokhoz Microsoft Excelt alkalmaztam. A 

puffertartályként funkcionáló egyliteres üveget és a cellákat egyaránt tökéletesen kevert 

tartályreaktornak (CSTR) tekintettem. Előbbit az intenzív kevertetése miatt, utóbbit pedig a 

csőcsonkok elhelyezkedésének köszönhető kedvező áramlási viszonyok miatt. Mivel a 

feszültségértékeket 20 másodpercenként regisztráltam, ezért a koncentrációszámítást is húsz 

másodperces időközzel végeztem a numerikus modellben. 

Egy MFC anódterében uralkodó szubsztrát koncentrációt a [29]-es egyenlet segítségével 

számítottam: 

𝑐𝑎 =
𝑐𝑒∙𝑉𝑐−

𝑞

180
∙𝑐𝑒+

𝑞

180
𝑐𝑝𝑎

𝑉𝑐
  [29] 

ahol: - ca: a meghatározni kívánt aktuális szubsztrát koncentráció a cellában (mg KOI L-1) 

- ce: a 20 másodperccel korábbi, azaz az előző szubsztrát koncentráció (mg KOI L-1) 

- Vc: cellatérfogat (L) 

- q: perisztaltikus pumpa által biztosított térfogatáram (L h-1) 

- cpa: a puffertartályban uralkodó aktuális szubsztrát koncentráció (mg KOI L-1) 

(A képletben a 180-al történő osztás az óra – 20 másodperc átváltás miatt szerepel). A tápoldat 

tartályban uralkodó szubsztrát koncentrációt a [30]-as képlettel számítottam: 

𝑐𝑝𝑎 =
𝑐𝑝𝑒∙𝑉𝑝−3∙

𝑞

180
∙𝑐𝑝𝑒+3∙

𝑞

180
𝑐𝑎

𝑉𝑝
  [30] 

ahol: - cpe: a 20 másodperccel korábbi (előző) koncentráció a tartályban (mg KOI L-1) 

- Vp: a tartály térfogat (L) 

A 3-as szorzókra a három párhuzamosan üzemeltett cella miatt volt szükség. 

A cellákban a kezdeti szubsztrát koncentrációt (a legelső ca) 0-nak tekintettem, hiszen a kísérlet 

menete ezt biztosította. A tartály kezdeti koncentrációját (a legelső cpa) egyszerű számítással a 

beadagolt acetát oldat koncentrációjából és térfogatából tudtam számítani. Hasonló módon 

minden egyes acetát adagolásnál a modell megfelelő értékét manuálisan korrigáltam a 

tartályban lévő tápoldat aktuális térfogatából, cpe értékéből, valamint a ráadagolt acetát oldat 

koncentrációjából és térfogatából számított értékkel. 

Ez az általános hidraulikai modell jó becslést adna egy abiotikus rendszer esetén, ám az MFC-

kben biodegradáció is zajlik, ami a szubsztrát fogyását eredményezi. Egy pontos modell 

megalkotásához ezt is figyelembe kell venni. Egy cellában a mikrobák által okozott szubsztrát 

fogyást a [31]-es egyenlet adja meg: 

∆𝑆 = 𝑅𝑟 ∙ ∆𝑡   [31] 

ahol: - Rr: egy cella szubsztrát eltávolítási sebessége (mg KOI h-1) 

- ∆t: a biodegradációra rendelkezésre álló idő (h) 

Mivel a szubsztrát eltávolítási ráta maga is függ a szubsztrát koncentrációjától, a függés pedig 

Monod-kinetika jellegű, ezért a [31]-es képletet pontosítani szükséges, így jutunk [32]-höz: 
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∆𝑆 = 𝑅𝑟𝑚𝑎𝑥 ∙
𝑆

𝐾𝑠+𝑆
∙ ∆𝑡  [32] 

ahol: - Rrmax: egy cella maximális szubsztrát eltávolítási sebessége (mg KOI h-1) 

- S: a cellában uralkodó szubsztrát koncentráció, ~ ce-vel egyezik meg (mg KOI L-1) 

- Ks: szubsztrát féltelítési állandó (mg KOI L-1) 

Rrmax-ot előkísérlet segítségével határoztam meg, melynek során nagy szubsztrát 

koncentrációjú (>2000 mg KOI L-1) tápoldat szervesanyag fogyását mértem, és a mintavételek 

között eltelt idővel normáltam. Átlagos értéke egy cellában 3,6 mg KOI h-1-nak adódott. 

Ks-re becslést Excel solver funkciójával adtam: kerestem azt a Ks értéket, amivel a modell által 

számított értékek és a gázkromatográfiás módszerrel meghatározott acetát koncentrációk 

eltéréseinek négyzetösszege minimális lesz. A kapott Ks 6,7 mg KOI L-1. Az Rrmax és a Ks 

paraméter ismeretében a hidraulikai modellt továbbfejlesztettem, figyelembe véve a 

rendszerben zajló biodegradációt is. 

Az így kapott modell és az általános hidraulikai modell közötti különbséget, valamint a 

gázkromatográfiával mért acetát koncentrációk illeszkedését a biodegradációs modellhez jól 

szemlélteti a 48. ábra. 

 
48. ábra: Az általános hidraulikai modell és a biodegradációs modell közti különbség. 

7.2.4. Eredmények 

A 49. ábrán a hidraulikai és biodegradációs modellekkel számított nátrium acetát 

koncentrációk mellett a cellafeszültségek is ábrázolva vannak. Látható, hogy a 

szubsztrátmentes állapotot követően az exoelektrogén mikrobák áramtermelése alacsony 

szubsztrát koncentrációk mellett nem emelkedett számottevően. Általános megfigyelésem volt, 

hogy az 5 mg KOI L-1 határt átlépve az MFC-k feszültségprofilja elkezdte követni az acetát 

koncentrációjának lépcsőzetes emelkedését. 
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Egy acetát ráadagolást követő lokális koncentráció maximum értékéhez végül a regisztrált 

feszültségekből az Ohm-törvény segítségével számított áramerősségek adott időintervallumbeli 

maximumát rendeltem hozzá, így több ráadagolást elvégezve koncentráció-áramerősség 

értékpárokhoz jutottam. A 3 különböző külső ellenálláson (1000 Ω, 600 Ω, 100 Ω) végzett 

kísérletek eredményeit az 50. ábra szemlélteti. A mérési pontok vizuális megjelenítése 

megerősítette a feltételezésem, miszerint az acetát exoelektrogén biodegradációja Monod-

jellegű kinetikával írható le. 

 
49. ábra: A három légkatódos MFC feszültségértékeinek alakulása nátrium-acetát koncentrációjának lépcsőzetes emelése 

hatására 1000 Ω külső ellenállást alkalmazva. 

 
50. ábra: A 3 MFC-ben tapasztalt átlagos áramerősség értékek a nátrium-acetát koncentrációjának függvényében, 3 

különböző külső ellenállás mellett. 
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A kapott értékpárokra Monod-görbéket illesztve meghatároztam a kinetikai paramétereket, 

amiket a 13. Táblázatban összegeztem. A külső ellenállás csökkentésével Imax paraméter értéke 

értelemszerűen nőtt, az eredmények alapján azonban a szubsztrát féltelítési állandó is 

valamelyest emelkedik az alacsonyabb Rkülső hatására, ám még így is minden vizsgált esetben 

10 mg KOI L-1 alatti értéket kaptam rá. 

13. Táblázat: A kinetikai paraméterek átlaga (3 MFC értékeiből számolva) különböző külső 

ellenállások esetén acetát és pepton szénforrást használva. 

 Rkülső (Ω) Imax (mA) Ks (mg KOI L-1) Umax (V) 

Acetát 

100 1,29 8,2 0,129 

600 0,96 6,7 0,576 

1000 0,57 4,3 0,57 

Pepton 100 1,33 6,8 0,133 

100 Ω külső ellenállást alkalmazva az áramerősség endogén metabolizmusból származó 

alapvonala ~20 ± 3 μA-nek adódott, ezért kimutatási határnak azt a szubsztrát koncentrációt 

tekintettem, ami mellett a cellák külső áramkörén mérhető áramerősség eléri a 30 μA-t. Ez a 

vizsgált légkatódos MFC-k esetén 5 mg KOI L-1 értéknek felelt meg. 

 
51. ábra: A 3 MFC átlagos áramerősségei nátrium-acetát és pepton szubsztrátok koncentrációjának függvényében (100 Ω) 

Az alacsony (<10 mg L-1) Ks értékekből adódóan az áramerősség egy szűk koncentráció 

tartományban igen erőteljesen függ a szubsztrát mennyiségétől. Ha tehát az áramerősség-

szubsztrátkoncentráció összefüggést kalibrációként alkalmazzuk ismeretlen minták 

meghatározásához, akkor 100 Ω külső ellenállás esetén 40 mg KOI L-1 szervesanyag 

koncentráció alatt a mérés érzékenysége magas (>5 μA L mg-1 KOI), 40 - 70 mg KOI L-1 között 

az érzékenység folyamatosan csökken, míg 70 mg KOI L-1 felett az áramerősség gyakorlatilag 

függetlenné válik a szubsztrátkoncentrációtól. Nagyobb külső ellenállások esetén a még 

alacsonyabb féltelítési állandók miatt a feszültség ennél alacsonyabb szubsztrát koncentrációk 

esetén is független már a koncentrációtól, így acetát szubsztrátra a folytonos mérési módszerrel 
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végzett kvantitatív analízis méréshatárának az 50 - 70 mg KOI L-1 értéktartományt tekintettem 

a vizsgált légkatódos mikrobiális üzemanyagcellákban. 

A mérést 100 Ω külső ellenállást alkalmazva pepton szénforrással is elvégeztem. A kapott 

Monod-görbe az 51. ábrán látható, alakja az acetáttal kapott görbéhez nagyon hasonló. A 

szubsztrát féltelítési állandó és a maximális áramerősség paraméterek (lásd 13. Táblázat) 

alapján a komplex pepton exoelektrogén biodegradációja gyakorlatilag az acetáttal megegyező 

kinetika szerint zajlik. 

7.2.5. A folytonos mérési módszer eredményeinek összefoglalás 

A kísérlet során olcsóbb szerkezeti anyagokból megépített költséghatékony légkatódos 

mikrobiális üzemanyagcella bioszenzorként történő alkalmazását vizsgáltam. A folytonos 

mérési módszer eredményei alapján a három kísérleti cella áramerősségének szubsztrát 

koncentráció függése Monod-kinetikával volt leírható acetát és pepton szénforrás esetén is. 

Különböző külső ellenállásokat alkalmazva a szubsztrát féltelítési állandók minden esetben 

10 mg KOI L-1-nél kisebbnek adódtak. Az alacsony féltelítési állandók miatt felső 

méréshatárnak az 50 - 70 mg KOI L-1 értéktartományt tekintettem, tehát a kvantitatív 

analízis csak egy nagyon szűk koncentrációtartományban volt lehetséges. A kimutatási 

határ megközelítőleg 5 mg KOI L-1 volt a rendszerekben. 

Ezek alapján a bemutatott légkatódos cella folytonos mérési módban elsősorban alacsony 

szervesanyag tartalmú folyadékáramok, például természetes vízfolyások vagy szennyvíztelepi 

elfolyók monitorozására alkalmas. Magasabb szubsztrát koncentrációjú oldatok estén csak azt 

lehet megállapítani segítségével, hogy a szénforrás koncentrációja a felső méréshatárnál 

nagyobb. 
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7.3. Biokémiai oxigénigény mérésére alkalmas mikrobiális üzemanyagcella 

alapú bioszenzor kidolgozása 

Hosszútávú kutatási célom egy olyan mikrobiális üzemanyagcella alapú bioszenzor 

kifejlesztése volt, mely alkalmas biodegradálható szervesanyagok mennyiségi 

meghatározására. Korábbi eredményeim (lásd 7.1. és 7.2. fejezetek) alapján a folytonos mérési 

módszerrel működtetett, a feszültség (vagy áramerősség) szubsztrátkoncentráció függése 

alapján mérő MFC szenzorok csak egy szűk koncentráció tartományban alkalmasak erre, ami 

a felhasználási lehetőségek körét erőteljesen leszűkíti. Figyelembe kell vennünk továbbá azt is, 

hogy valós minták nem csupán oldott könnyen biodegradálható szénforrásokat tartalmaznak. 

Jó példa erre a szennyvíz, ami lebegőanyag formájában jelenlévő nehezen biodegradálható 

szervesanyagokat is tartalmaz. Ezeknek a mikrobiális bontása – mely hidrolízisre majd az ezt 

követő biodegradációra osztható – általában időigényes folyamat (Do et al., 2020; How et al., 

2020), ami a folytonos MFC szenzorok jellemzően pár órás hidraulikai tartózkodási ideje alatt 

nem tud teljes mértékben lejátszódni. Ennek megfelelően kutatócsoportunk álláspontja az, hogy 

folytonos mérés esetén az elektromos jelet elsősorban az oldott könnyen biodegradálható 

szubsztrátok lebontása adja, így komplex minták szervesanyag tartalmának ilyen módszerrel 

történő kvantitatív analízise nagy hibával terhelt. Éppen ezért a kutatás következő lépéseként 

mérési módszert váltottam: megvizsgáltam, hogy szakaszos mintaadagolással és a 

biodegradációs idő biztosításával a nehezen bontható szervesanyagokat tartalmazó minták 

meghatározása megfelelő pontossággal végezhető-e el. 

Szakaszos mérés során az MFC-be adott térfogatú mintát juttatunk, majd lezárjuk azt. Az 

exoelektrogén mikrobák a beadagolt mintában található biodegradálható szubsztrátokat 

hasznosítják, így a külső áramkörön az endogén metabolizmus alapjeléhez képest eltérő 

feszültség/áramerősség értékek mérhetők. A szubsztrátok kimerülésével a cella elektromos 

paraméterei visszatérnek az alapvonalhoz. A mérés időtartama alatt az MFC külső áramkörén 

átáramlott töltés (Q) kiszámítható, ami pedig arányos az exoelektrogén biodegradációból 

származó elektronok számával és így a beadagolt minta biodegradálható szervesanyag 

tartalmával is (Y. Liu et al., 2018; Y. Wang et al., 2018). Mivel tetszőlegesen hosszú (akár több 

napos) mérési idő biztosítható, ezért a módszer előnye, hogy a nehezen bontható 

szervesanyagok is mérhetővé válnak. Ezenfelül a mérés felső határát a korábban bemutatott 

(lásd 7.1. és 7.2. fejezetek) szubsztrát telítődés jelensége sem korlátozza. 

Hátránya a szakaszos mérési módszernek, hogy a nem exoelektrogén módon hasznosított 

szubsztrát mennyisége befolyásolja az eredményt, hiszen a biodegradálható szervesanyagok 

ezen hányadból nem képződik a külső áramkörön átvándorló és mérhető elektron. Az adott 

szubsztrátra jellemző CE-nek tehát nagy jelentősége van, szemben a folytonos módszerrel, ahol 

az uralkodó aktuális szubsztrátkoncentráció határozza meg az exoelektrogén mikrobák 

metabolizmusának sebességét és így a cella külső áramkörén mérhető elektromos paraméterek 

pillanatnyi értékét is. 

Szennyvizek minősítése során az egyik legfontosabb paraméter a biokémiai oxigénigény (BOI), 

a meghatározására általánosan használt respirometriás módszer (lásd 4.6. fejezet) azonban 

számos kedvezőtlen tulajdonsággal rendelkezik. Kivitelezéséhez szakképzett munkaerő, 

laboratóriumi berendezések és vegyszerek kellenek, valamint nehezen automatizálható. A 
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jellemzően 5 napos mérési idő (BOI5) is hátrányos, mindezek mellett pedig a mérés szórása is 

gyakran magas (RSD akár 20%-ot is elérheti (Bakos et al., 2019; Jouanneau et al., 2014)). A 

célom ezért valós szennyvízminták BOI értékének meghatározására alkalmas MFC alapú 

bioszenzor és egy ehhez a szenzorhoz adaptált szakaszos mérési módszer kidolgozása volt, 

mely akár versenyképes alternatívája is lehet a jelenleg alkalmazott módszernek. 

7.3.1. A kísérleti rendszer bemutatása 

A 8.1.1. fejezetben részletesen ismertetett, az OIST által biztosított költséghatékony szerkezeti 

anyagokat felhasználó légkatódos mikrobiális üzemanyagcellák az előző kísérletsorozatban 

számos kedvező tulajdonságról tettek tanúbizonyságot. Kialakításuknak köszönhetően könnyen 

kezelhetők, minimális karbantartást igényelnek, emellett kellőképp robusztusnak bizonyultak 

és megbízhatóan működtek. Ezért úgy döntöttem, hogy teljesen azonos cellákat fogok tesztelni 

BOI bioszenzorként is. 

Megépítettem tehát három darabot a már ismert felépítésű cellákból, majd nátrium-acetát 

tartalmú sóoldattal higított előülepített iszapot felhasználva beoltottam őket a konvencionális 

(a szuszpenzió keringtetése nélküli) módon, 1000 Ω-ra állított helipotot alkalmazva külső 

ellenállásként. A két hetes oltási fázis végére a cellák feszültségértékei 0,5 – 0,6 V körül 

stabilizálódtak. Az oltószuszpenzió kimosása után egy 1 hónapos stabilizációs periódus 

következett, mialatt az MFC-ket rendszeresen acetátban gazdag tápoldattal mostam át. A cellák 

ez esetben is 30°C-ra állított termosztátban kaptak helyet. 

7.3.2. A kidolgozott szakaszos mérési módszer bemutatása 

Egy mérés megkezdése előtt mindhárom MFC-t 700 ml szubsztrátmentes standard elektrolittal 

mostam át. A háromszoros térfogatcsere biztosította, hogy az anódtér szubsztrát tartalma 

gyakorlatilag nulla legyen, így rövid időn belül a cellák feszültségértékei az alapvonal szintjére 

estek. Ekkor az üzemanyagcellák tetején található gumidugóval lezárt nyílásokat megnyitottam, 

és automata pipettával kiszívtam a rendszerekből a beadagolni kívánt minta térfogatával 

megegyező mennyiségű sóoldatot, majd helyére a mintát pipettáztam. A minta térfogata a 

modellszubsztrátokkal végzett kísérletek során 4 ml volt, ám szennyvíz esetén a jóval 

alacsonyabb szervesanyag koncentráció miatt 60 ml-t adagoltam. Végül a cellákat 

visszadugóztam, a külső áramkör feszültségértékeinek ötpercenkénti regisztrációját pedig 

elindítottam. 

A mérés végének azt az időpontot tekintettem, mikor az adott cella feszültsége elért egy előre 

meghatározott küszöbfeszültséget. Modellszubsztrátok esetén ez 0,05 V-ot jelentett, 

szennyvizek mérésénél azonban 0,02 V-ra módosítottam. Ezek az értékek magasabbak voltak 

ugyan, mint a cellák alapvonalainak (~0,002 – 0,005 V) értékei, azonban a feszültség szubsztrát 

koncentráció függését leíró kinetika (lásd 7.1. és 7.2. fejezet) tulajdonságaiból következik, hogy 

a biodegradálható szénforrás mennyisége ekkor már praktikusan nulla volt az anódterekben. 

Mivel így nem kellett megvárni, hogy a cellák elektromos paraméterei az alapvonalra essenek 

vissza, ezért a mérés ideje több órával megrövidült. 
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52. ábra: A, A mérés eredményeként kapott feszültséglefutási görbe (400 Ω). B, A számított áramerősségek numerikus 

integrálásával megkapjuk az átáramlott össztöltést (Q), ami arányos a minta szervesanyag tartalmával. 

A cellák feszültségértékeit regisztrálva az 52/A. ábrán láthatóhoz hasonló feszültséglefutási 

görbéket kaptam eredményül. Ezeket a külső ellenállás ismeretében áramerősség lefutásokká 

konvertáltam, majd numerikusan integrálva (52/B. ábra) megkaptam a mérés során az adott 

cella külső áramkörén átáramlott töltést (Q). Ahogy az az 53. ábrán megfigyelhető, a beadagolt 

minta nátrium acetát (BOI-ban megadott) tartalmának emelésével a feszültséglefutási – és így 

az áramerősség – görbék alatti terület, ebből adódóan pedig az átáramlott össztöltés is 

növekszik. Feltételezésünk szerint a BOI koncentráció és az átáramlott töltés összefüggésének 

meghatározásával olyan MFC alapú BOI mérési módszer kalibrációjához juthatunk, ami 

lehetővé teszi komplex, nehezen biodegradálható komponenseket tartalmazó valós minták 

elemzését is. 

 
53. ábra: Különböző mennyiségű nátrium-acetátot tartalmazó mintákkal kapott feszültséglefutási görbék. 
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7.3.3. Eredmények 

7.3.3.1. Eredmények modellszubsztrátokkal 

A légkatódos MFC-ket, valamint a kidolgozott mérési módszert először különböző oldhatóságú 

és komplexitású modellszubsztrátok segítségével teszteltem, ezek a következők voltak: 

- Nátrium-acetát: Oldott, könnyen biodegradálható, kémiailag definiált szubsztrát, ami az 

egyik legelterjedtebben alkalmazott szénforrás MFC-kben. 

- Pepton: Szintén oldott, könnyen biodegradálható szubsztrát, összetételét tekintve 

azonban komplex szervesanyag, szemben az acetáttal. 

- Kukoricakeményítő: A használt keményítő szuszpenzióban a szervesanyag kis részben 

oldott (20%), nagyobb részben lassan biodegradálódó lebegőanyag (80%) formájában 

volt jelen. 

- Tej: Komplex tápanyag, mely szénhidrát, fehérje és lipid jellegű biodegradálható 

szerves komponenseket is tartalmaz, amik részben oldott, részben kolloid formában 

vannak jelen, így biológiai bontása egy sokrétű folyamat. 

Nátrium-acetát, pepton és kukoricakeményítő esetén törzsoldatokat készítettem, amiknek BOI5 

értékét a konvencionális respirometriás módszerrel határoztam meg (4.6. fejezet). A három 

párhuzamosan üzemeltetett MFC-be beadagolt 4 mL térfogatú mintákat ezekből a 

törzsoldatokból hígítással állítottam elő standard elektrolit segítségével. A különböző BOI5 

tartalmú mintákkal legalább három párhuzamos mérést végeztem, így a mérési 

bizonytalanságáról is képet kaptam. Tej esetén kereskedelmi forgalomban kapható terméket 

hígítottam standard elektrolittal. Mivel a dobozos tej BOI-ja hűtőben tárolás ellenére is 

változott, valamint a dobozok között is jelentős különbségek voltak, így párhuzamos méréseket 

nem tudtam végezni. A modellszubsztrátokkal kapott mérési eredmények és kalibrációs 

egyenesek az 54. ábrán láthatók. 

Nátrium-acetát 

Az első vizsgált modellszubsztrát a nátrium-acetát volt. A kísérletek megkezdése előtt 

meghatároztam a cellafeszültségek endogén metabolizmusból eredő alapvonalát, ami 400 Ω 

külső ellenállás esetén 0,01 V-nak adódott. A mérési idő csökkentése érdekében azonban ennél 

egy nagyobb, 0,05 V-os küszöbfeszültséget választottam a mérés végpontjának. A 

cellafeszültségek acetát-koncentráció függésével kapcsolatos korábbi eredményeimet (lásd 

7.2.4. fejezet) figyelembe véve 0,05 V esetén az anódoldat szervesanyag koncentrációja 

kevesebb, mint 1 mg BOI L-1, így ez elhanyagolható hibát okoz csupán, a mérési idő azonban 

12-24 órával rövidült ily módon. 

Az eredményekre illesztett kalibrációs egyenesek determinációs koefficiense mindhárom cella 

esetén 0,99-nél nagyobb volt, tehát a cellák áramkörén átáramlott töltés egyenesen arányos a 

beadagolt acetát tartalmú minta BOI tartalmával. Ezenfelül a párhuzamos méréseknél tapasztalt 

relatív szórás 10% alatt volt minden esetben. 

Az átlagos coulombikus hatásfok az A cella esetén 57%, a B cellánál 46%, míg a C cellánál 

62% volt. Ezek az értékek egybevágnak egy korábbi tanulmány eredményeivel, melyben 

szintén légkatódos üzemanyagcellákat alkalmaztak bioszenzorként (Y. Wang et al., 2018). A 

légkatódos cellák térfogatára vonatkoztatott átlagos szubsztrát eltávolítási sebesség 0,23 mg 
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BOI5 L
-1 h-1 volt 5,2 mg beadagolt BOI5 esetén. Hogy megvizsgáljam a külső ellenállás hatását 

erre a paraméterre, lecsökkentettem azt 100 Ω-ra mindhárom cella esetén. Ennek 

eredményeképp az átlagos eltávolítási sebesség szignifikánsan nőtt (α=0,05), és elérte a 0,31 

mg BOI5 L-1 h-1-t, ami 35%-os emelkedést jelent. A 100 Ω-os külső ellenállás mellett a 

maximális cellafeszültségek 0,125 V felett maradtak, mely a jelerősség szempontjából továbbra 

is lehetővé tette a megbízható mérést, így a többi modellszubsztráttal folytatott kísérlet során 

100 Ω külső ellenállást alkalmaztam a biodegradációs folyamatok gyorsítása érdekében. 

 
54. ábra: Modellszubsztrátokkal végzett mérési eredmények a három MFC alapú bioszenzorban, valamint az illesztett 

kalibrációs egyenesek. A, Nátrium-acetát B, Pepton C, Kukoricakeményítő D, Tej 

További modellszubsztrátok 

Pepton, kukoricakeményítő és hígított tej esetén is egyenes arányosságot tapasztaltam a minták 

BOI5 tartalma és a külső áramkörön átáramló töltés között. A kalibrációs egyenesek jól 

illeszkedtek a mérési pontokra, a determinációs koefficiensek pedig minden esetben 0,97-nél 

nagyobbak voltak. Az is megfigyelhető az 54. ábrán, hogy adott szubsztrát esetén a 3 cella 

kalibrációs egyeneseinek meredeksége hasonló. A vizuális megfigyelést alátámasztja a 

meredekségek alacsony szórása és a relatív szórása is (<5%, lásd 14. Táblázat), ami felveti a 
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közös kalibrációs egyenes használatának lehetőségét, vagyis azonos felépítésű párhuzamosan 

üzemeltetett cellák esetén elképzelhető, hogy nem szükséges mindet külön-külön kalibrálni. 

A 14. Táblázatban található átlagos coulombikus hatásfokok közül az oldott könnyen 

biodegradálható peptoné (75,8%) volt a legmagasabb, míg a jórészt lebegőanyag formájában 

jelenlévő keményítőé (48,3%) a legalacsonyabb. Az oldott és kolloid szubsztrátokat egyaránt 

tartalmazó tej átlagos CE-je az előző két érték közötti. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy 

a hidrolízisre szoruló vagy nehezebben hozzáférhető szubsztrátok esetén a nem exoelektrogén 

anaerob folyamatok jelentősége megnő az MFC-ben zajló biodegradáció során. Ennek ellenére 

a három anyag kalibrációs egyeneseinek átlagos meredeksége nem tér el egymástól jelentősen. 

Erre a jelenségre magyarázatot adhat, hogy a konvencionális BOI mérés során végbemenő 

biodegradációs folyamatokra is hatással van a szubsztrát minősége, mégpedig hasonló módon, 

mint MFC-k esetén. 

Mivel a külső áramkörön mérhető elektromos paraméterek visszaesése jelzi a biodegradálható 

szubsztrátok koncentrációjának csökkenését vagy kifogyását, ezért a konvencionális BOI 

méréssel ellentétben a mérési idő nem fix. A modellszubsztrátokkal folytatott kísérletek során 

a mérések időtartama 0,5 – 4 nap között változott a beadagolt minta szervesanyag tartalmától 

függően. Ez azt jelenti, hogy MFC alapú mérési módszerrel akár jóval hamarabb információhoz 

juthatunk például a tisztítótelepre beérkező szennyvíz biodegradálható szervesanyag tartalmát 

illetően. 

14. Táblázat: A három cella kalibrációs egyeneseinek átlagos meredeksége, valamint az átlagos 

coulombikus hatásfokok különböző modellszubsztrátokkal 100 Ω külső ellenállást alkalmazva. 

(szórás – SD, relatív szórás - RSD). 

 Meredekség SD RSD (%)  CE (%) SD RSD (%) 

Pepton 8,62 0,36 4,1  75,8 9,59 12,6 

Keményítő 8,25 0,31 3,7  48,3 4,96 10,3 

Tej 9,02 0,4 4,4  64,2 6,00 9,3 

 

Érdekes módon a 14. táblázatban szereplő Coulombikus hatásfokok (48,3 – 75,8%) az 5. és 6. 

fejezetekben ismertetett értékekhez képest jelentősen nagyobbak. A jelenség több okra 

vezethető vissza, melyek feltételezhetően a következők: 

1. Az anódtérbe jutó oxigén hatása: Az 5. fejezetben ismertetett kísérlet során a 

Coulombikus hatásfok mérésekor folyamatos tápoldat cirkuláltatás volt egy külső 

tartály és az anódtér között. Elképzelhető, hogy ennek köszönhetően többlet oxigén 

jutott be az anódtérbe. A 6. fejezetben ismertetett tejipari szennyvíz kezelése alapvetően 

folytonos kísérlet volt, a folyamatosan betáplált friss tápoldattal bizonyos mennyiségű 

oldott oxigén is bejutott a modulokba. Ezen felül a modulok tetején elhelyezkedő 

szelepek az esetlegesen keletkező gázok elvezetése céljából a kísérlet teljes időtatama 

alatt nyitva voltak, így oxigén is juthatott a MFC-kbe. A 7.3. fejezetben bemutatott cella 

üzemeltetése egyrészt biztosította a kvázi teljes anaerobitást (ráadagolást követően 

teljes lezárás, szakaszos üzemeltetés), továbbá a kerámia hordozón és a pórusaiban 

megtalálható ioncserélő polimeren keresztül (~ 3 mm-es vastagságukból fakadóan) 
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feltehetően kevesebb oxigén volt képes átjutni, mint az 5. fejezetben ismertetett H-

típusú MFC esetén alkalmazott 0,05 mm vastag Nafion membránon. 

2. Az alkalmazott külső ellenállás hatása: Az 5. fejezet kísérlete során viszonylag nagy, 

1000 Ω-os külső ellenállást alkalmaztam végig. Mivel a külső ellenállás lényegében az 

elektronok anódról katódra történő migrációjának gátját jelenti, így az alacsony külső 

ellenállások kedvezően hatnak az exoelektrogén metabolízis sebességére is, amint azt a 

7.3.3.1. Eredmények modellszubsztrátokkal c. fejezetben is ismertettem. Másik oldalról 

megközelítve az alacsonyabb külső ellenállások esetén (kisebb gát) növekszik az 

áramerősség, azaz a cella külső áramkörén átáramló exoelektrogén metabolizmusból 

származó elektronok száma időegység alatt. A 7.3. fejezetben használt 100 Ω külső 

ellenállás tehát szintén hozzájárulhatott a korábbiaknál nagyobb CE értékekhez. 

3. A szubsztrát koncentráció hatása: Mivel nagyobb szubsztrát koncentrációk esetén 

jelentős teret adunk a kompetitív, nem exoelektrogén mikrobák elszaporodásának, ezért 

ezt a hatást is figyelembe kell vennünk. Ennek némileg ellentmond, hogy a 7.3. 

fejezetben vizsgált pepton, keményítő és tej modellszubsztrátok esetén a cellákba 

adagolt minták össz BOI5 tartalma 1 kivételtől eltekintve 100 mg alatt volt. Ez az MFC 

szenzorok 230 mL-es térfogatára vonatkoztatva 435 mg BOI5 L
-1-es maximális kezdeti 

koncentrációknak feleltethető meg, mely összemérhető a peptonnal üzemelő H-típusú 

cella 500 mg L-1-es szubsztrát koncentrációjával, valamint a léptéknövelt modulra 

táplált szennyvíz 500 mg KOI L-1-es értékével az adaptációs fázis során (bár a 

mértékegységek nem egyeznek, azonban nagyságrendi eltérés nincs). Az eltérő CE 

értékek ez esetben a léptéknövelt moduloknál és a H-típusú cellánál használt 1000 Ω 

külső ellenállással magyarázható. Mikor a modulok külső ellenállása 50 Ω-ra lett állítva 

a kísérleti fázisok során, akkor az egyre csökkenő CE értékek már a növekvő szubsztrát 

koncentrációnak és a kompetitív, nem exoelektrogén mikrobák elszaporodásának 

tudhatók be valószínűsíthetően. 

4. Tartózkodási idő: A hidraulikai tartózkodási idő növelése kedvezően hat a CE értékekre 

(Ketep et al., 2013). Szakaszos mérési módszer esetén tartózkodási időnek lényegében 

a mintaadagolás és a mérés végét követő átmosás közt eltelt időt tekinthetjük. Mivel a 

kidolgozott módszernél a mérés végét a kijelölt küszöbfeszültség elérése jelentette (azaz 

a szubsztrátok gyakorlati kimerülés), így a kellően hosszú biodegradációs idő 

biztosítása olykor 4 napos HRT-t is eredményezhet, mely szintén hozzájárulhatott a 

nagyobb CE értékekhez. 

A modellszubsztrátokkal végzett kísérletek jelentősége 

A különböző komplexitású és eltérő oldhatóságú modellszubsztrátokkal végzett kísérletek 

során a cellák külső áramkörén átáramlott töltés és a beadagolt minták BOI5 tartalma között 

lineáris összefüggést találtam. A mérési pontokra illesztett kalibrációs egyenesek determinációs 

koefficiensei nagyobbak voltak 0,97-nél mind a négy vizsgált szubsztrát esetén, a párhuzamos 

mérések relatív szórása pedig jellemzően 10% alatti volt. Ezek az eredmények azt bizonyítják, 

hogy a kidolgozott szakaszos mérési módszerrel megfelelő kalibrációt követően nagy 

pontossággal meghatározható oldott, kolloid formában jelenlévő, vagy lebegőanyag 

jellegű biodegradálható szervesanyagokat tartalmazó minták BOI5 értéke a bemutatott 

légkatódos MFC alapú bioszenzorokkal. Fontos továbbá, hogy a szakaszos mérési módszer 
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esetén nincs felső méréshatár (szemben a folytonos méréssel), így a magas szervesanyag 

koncentrációk esetén csupán a megnövekedett mérési idő és a kompetitív, nem exoelektrogén 

mikrobák jelentőségének növekedés (CE esetleges csökkenése) lehet előnytelen, illetve extrém 

nagy koncentrációk esetén a szubsztrát inhibíció szabhat határt az MFC bioszenzorok 

alkalmazhatóságának. 

7.3.3.2. Eredmények valós szennyvízmintákkal 

A kísérlet második fázisában 11 darab előülepített kommunális (átlagos KOI: 290  

mg L-1, átlagos BOI5: 195 mg L-1) és 10 darab söripari (átlagos KOI: 365 mg L-1, átlagos BOI5: 

255 mg L-1) szennyvízmintát használtam fel. A laboratóriumba beérkező mintákat minden 

esetben szennyvízanalitikai vizsgálatoknak vetettem alá, mely során meghatároztam BOI5, 

teljes KOI és oldott KOI tartalmukat a 4.4., 4.5. és 4.6. fejezetben leírtak szerint. A mérések 

alapján a két eltérő forrásból származó szennyvíz összetétele jelentős különbözött. Kommunális 

szennyvíz esetén a szervesanyagoknak csak harmada volt jelen oldott formában, míg söripari 

szennyvíz esetén ez az arány közel kétharmad volt. Mivel a BOI5/KOIteljes arány a két 

szennyvíztípus esetén közel megegyezett, ezért kijelenthető, hogy kommunális szennyvizekben 

a biodegradálható szervesanyagok nagyobbrészt lassan/nehezebben bontható formában voltak 

jelen, söripari szennyvízben pedig az oldott könnyen biodegradálható szubsztrátok voltak 

túlsúlyban (Choi et al., 2005). A szennyvizek főbb jellemzőit a 15. Táblázat foglalja össze. 

15. Táblázat: A kommunális és söripari szennyvízminták főbb jellemzői. 

 
Kommunális szennyvíz Söripari szennyvíz 

KOIoldott/KOIteljes BOI5/KOIteljes KOIoldott/KOIteljes BOI5/KOIteljes 

Átlag 0,32 0,66 0,63 0,68 

SD 0,06 0,09 0,08 0,06 

RSD (%) 18,5 13,1 13,3 8,8 

 

Tekintettel arra, hogy a biodegradálható szervesanyag tartalmuk ezeknek a szennyvizeknek 

nagyságrendekkel alacsonyabb volt a korábban használt törzsoldatokhoz képest, ezért a 

cellákba adagolt mintatérfogatot 4 mL-ről 60 mL-re emeltem, a beadagolás módján azonban 

nem változtattam. Átmosást követően 60 mL elektrolitot szívtam le a cellákról, majd 60 mL 

szennyvizet töltöttem vissza. 

A mérések során kapott feszültséglefutások karakterisztikája eltért a kétféle szennyvíz esetén, 

amit szemléletesen mutat be az 55. ábra, melyen hasonló biodegradálható szervesanyag 

tartalmú kommunális és söripari minták görbéi láthatók. 

Kommunális szennyvizek mérése során speciális kétlépcsős karakterisztikájú görbéket kaptam. 

Valószínűsíthető, hogy a kezdeti feszültségcsúcs az oldott könnyen biodegradálható szerves 

szubsztrátok bontásából, míg az ezt követő alacsonyabb feszültségértékű – ámde időben tovább 

tartó – váll szakasz a lebegőanyag jellegű lassan biodegradálható komponensek hidrolízisének 

és konszekutív hasznosításának az eredménye. Ezt a feltételezést támasztja alá az a kísérlet, 

melynek során 0,45 μm pórusátmérőjű membránon átszűrt szennyvízmintát mértem az egyik 

cellában. Az 55. ábrán megfigyelhető, hogy a kizárólag oldott szennyezőket tartalmazó 

mintánál a kezdeti feszültségcsúcsot nem követte időben elnyújtott váll szakasz. A jellegzetes 



106 
 

kétlépcsős alak, valamint ennek visszavezetése az eltérő tulajdonságú szennyezőanyagok 

mikrobiológiai hasznosítására megfelel a szennyvizek szervesanyag frakcióinak 

biodegradációját matematikailag leíró ASM (Activated sludge Model, (Henze et al., 2015)) 

modellek logikai felépítésének is, mely szintén alátámasztja az elképzelésem. 

 
55. ábra: A feszültséglefutási görbék jellegzetes alakja kommunális, söripari, valamint szűrt kommunális szennyvíz esetén. 

Az alkalmazott külső ellenállás 100 Ω volt. 

Tekintettel arra, hogy a váll szakasz feszültségértékei jellemzően 0,05 V körüliek voltak, a 

mérés végét jelentő küszöbfeszültséget módosítani kellett 0,02 V-ra annak érdekében, hogy a 

lassan biodegradálható lebegőanyag jellegű szervesanyagok is mérhetők legyenek. Mivel a 

szakirodalomban megtalálható szakaszos mérési módszert alkalmazó korábbi kísérletekben 

(Commault et al., 2016; Gao et al., 2020; Modin & Wilén, 2012; Y. Wang et al., 2018) 

elsősorban olyan mintákat vizsgáltak, amiknek nem volt jelentős lebegőanyag tartalmuk, ezért 

a bemutatott kétlépcsős feszültséglefutási karakterisztikát – valamint ennek visszavezetését az 

eltérő szevesanyag frakciók biodegradációjára – tudtommal korábban még nem írta le senki. 

A söripari szennyvíz jórészt oldott, könnyen biodegradálható szubsztrátokat tartalmazott, ennek 

megfelelően pedig feszültséglefutási görbéjén egy jóval dominánsabb kezdeti feszültségcsúcs 

volt megfigyelhető (55. ábra). Ezt egy nehezen elkülöníthető, rövid ideig tartó alacsonyabb 

feszültségértékű tartomány követte, ám a kommunális szennyvizeknél bemutatott kétlépcsős 

karakterisztikáról itt nem beszélhetünk. 
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56. ábra: A, Kommunális szennyvíz mérési eredményei és a kalibrációs egyenesek. 

B, söripari szennyvízzel kapott eredmények, valamint az illesztett kalibrációs egyenesek. 

Ahogy az az 56/A. és 56/B. ábrán látható, a beadagolt szennyvízminták BOI5 koncentrációja és 

a cellák külső áramkörén átáramlott töltés között lineáris kapcsolat áll fenn. A két különböző 

forrásból származó szennyvízmintákkal kapott mérési pontokra kalibrációs egyeneseket 

illesztettem, amik minden esetben kiváló illeszkedést mutattak (R2 > 0,97). Mivel adott cellában 

a kétféle szennyvízre kapott kalibrációs egyenesek meredekségei csupán minimálisan tértek el 

egymástól (relatív eltérés < 4%), ezért az adatok összevonását követően „közös” kalibrációs 

egyeneseket hoztam létre, amit az 57. ábrán látni. 

 
57. ábra: A kommunális és söripari szennyvizek eredményeinek összevonásával kapott kalibrációs egyenesek. 

Az így kapott kalibrációs egyenesek determinációs koefficiensei mindhárom MFC esetén 0,985 

felettiek, azaz a mérési módszer segítségével két meglehetősen különböző összetételű 

szennyvíz BOI5 értéke is meghatározható ugyan azzal a kalibrációval. Ez az eredmény rámutat 
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arra, hogy a szakaszos mérési módszer megbízhatóságát a minta biodegradálható szervesanyag 

tartalmának mennyisége mellett a minősége is jóval kevésbé befolyásolja, mint folytonos mérés 

esetén. A kalibrációs egyenesek az abszcisszát ~20 mg BOI5 L-1 értéknél metszik, mely a 

gyakorlatban azt jelenti, hogy ennél alacsonyabb szubsztrát koncentrációjú szennyvízminták 

beadagolását követően a cellafeszültségek nem emelkednek a mérés végét jelentő 

küszöbfeszültség fölé, tehát nem keletkezik kiértékelhető elektromos jel. Éppen ezért ez az 

érték tekinthető a mérés kimutatási határának. Megjegyzendő, hogy a jelenleg vizsgált 20-tól 

700 mg BOI L-1-ig terjedő koncentráció tartományon kívül eső minták mérése is lehetséges: 

alacsony szubsztrát koncentrációk esetében nagyobb térfogatú minta beadagolásával, nagy 

koncentrációk esetében pedig kisebb mintatérfogatok alkalmazásával. 

Kommunális szennyvízminták biokémiai oxigénigényét meghatároztam a légkatódos MFC 

bioszenzorok és az 57. ábrán látható kalibrációs egyenesek segítségével. Az így kapott 

értékeket (BOIMFC) a standard mérési módszer BOI5 eredményeivel vetettem össze 

ellenőrzésképp. A BOIMFC – BOI5 értékek relatív eltérése minden esetben 10%-nál kisebb volt. 

A mérési idő a beadagolt minta BOI5 értékétől függően 0,5-4 nap közé esett, ami jóval hosszabb 

egy korábbi tanulmányban leírt 5 - 17,5 órás időigényhez képest (Commault et al., 2016). Ennek 

magyarázata, hogy az említett kísérletben 1 mL hasznos térfogatú MFC-ket használtak 

bioszenzorként. A méret csökkentésével a válaszidő mellett a mérési idő is csökkenthető, ám 

ennek számottevő hátrányai is lehetnek. Egyrészt jelentős mennyiségű lebegőanyagot 

tartalmazó szennyvizek vizsgálata esetén a kis mintatérfogat (pár milliliter) a mérési 

eredmények nagy varianciáját okozhatja a mintavételi inhomogenitás miatt (Rieger et al., 

2010), másrészt az egy napnál rövidebb mérési idő a lassan biodegradálható lebegőanyagok 

mikrobiális bontására nem feltétlen elegendő.  

A kísérlet során kommunális szennyvízzel 39,5 ± 12,6%-os, míg söripari szennyvízzel 44,6 ± 

9,7%-os Coulombikus hatásfokokat tapasztaltam. Ezek alacsonyabbak ugyan a 

műszennyvizekkel kapott értékeknél, ám a minták összetétele is jóval komplexebb volt. 

Nagyobb mennyiségben tartalmazhattak nem, vagy csak nagyon lassan biodegradálódó 

szervesanyagokat, ami magyarázhatja ezt a különbséget (Kiely et al., 2011). Másik oldalról 

vizsgálva ezek az értékek magasnak mondhatók, bár a szakirodalomban találkozni hasonló CE 

értékekkel kommunális szennyvíz esetén is (Cusick et al., 2010). A magas CE étékek 

feltehetően a modellszubsztrátok esetén (7.3.3.1. fejezet) már részletesen kifejtett okokra 

vezethetők vissza, míg a kétféle típusú szennyvíz közti eltérést a szervesanyag frakciók 

különböző aránya és az eltérő szubsztrátok okozták. 

Érdemes figyelmet fordítani az MFC-alapú bioszenzorok hosszútávú stabilitásának kérdésére 

is. A biofilm összetételének változása például az elektromos paraméterekben (Rb és Pdmax) 

bekövetkező számottevő változásokat eredményezhet. Egy tanulmányban MnO2 

katódkatalizátort alkalmazó folytonos BOI bioszenzor esetén 1,5 éven keresztül vizsgálták a 

stabilitást, és azt találták, hogy egy év elteltével a rekalibrációra mindenképp szükséges. A 

szerzők ugyanakkor azt is kiemelik, hogy az optimális rekalibrációs időköz meghatározásához 

további kísérletek szükségesek (Kharkwal et al., 2017). Egy friss áttekintő cikk hangsúlyozza, 

hogy az anód felületén kialakuló biofilm felépítése és mikrobiális összetétele környezeti 

hatásokra, vagy épp az üzemeltetés során bekövetkező nem várt események hatására 
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megváltozhat, melynek eredményeképp a bioszenzor szenzitivitása, szelektivitása és a mérések 

reprodukálhatósága megváltozhat (Cui et al., 2019), ezért a hosszútávú stabilitás vizsgálatára 

nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Általánosságban elmondható, hogy a tiszta kultúrával üzemelő 

bioszenzorok stabilitása kedvezőbb, azonban a mennyiségi meghatározás csak egy szűkebb – 

az alkalamzott mikrobára jellemző – szubsztrát spektrum esetén lehetséges így. Ezzel szemben 

a vegyes tenyészettel beoltott szenzorok a szubsztrátok széles spektrumának detektálására 

alkalmasak, azonban a biofilm mikrobaprofiljában hosszú távon változások következhetnek be, 

mely a stabilitás rovására mehet (J. Liu & Mattiasson, 2002). A szakirodalmi adatok alapján 

tehát az MFC alapú bioszenzorok hosszútávú stabilitására kiemelt figyelmet kell fordítani, az 

újrakalibrálásra pedig bizonyos időközönként szükség lehet. Mivel a dolgozatban bemutatott 

légkatódos szenzorral ilyen jellegű vizsgálatokat nem végeztem, így ez jövőbeli kutatásomnak 

egy potenciális iránya lehet. 

7.3.4. A szakaszos mérési módszer eredményeinek összefoglalása 

A bemutatott kísérletsorozatban költséghatékony szerkezeti anyagokból készült légkatódos 

mikrobiális üzemanyagcellákat bioszenzorként alkalmaztam minták biokémiai 

oxigénigényének szakaszos mérési módszerrel történő meghatározására. A különböző 

komplexitású és oldhatóságú modellszubsztrátok (acetát, pepton, keményítő és tej) 

mindegyike esetén a mérési pontokra illesztett kalibrációs egyenesek determinációs 

koefficiensei 0,97-nél nagyobbak voltak, azaz lineáris összefüggést találtam a cellák külső 

áramkörén átáramlott töltés és a beadagolt minták BOI5 értéke között. Az eredmények 

alapján arra következtettem, hogy az alkalmazott mérési módszer – szemben a folytonos 

méréssel – nem csak oldott könnyen biodegradálható szubsztrátok mennyiségi 

meghatározására alkalmas, hanem a lebegőanyag jellegű nehezebben biodegradálható 

szerves komponensek mérésére is. 

A különböző forrásból származó eltérő összetételű szennyvizekkel végzett kísérlet során 

szintén lineáris kapcsolatot találtam a töltés és a minták BOI5 értéke között. Az adatok 

összevonása után kapott kalibrációs egyenesek (R2 > 0,985) alkalmasak voltak szennyvizek 

BOI5 értékének meghatározására, mely további bizonyítékot szolgáltatott a szakaszos mérési 

módszer szubsztrát minőségtől való függetlenségére. A kapott kalibrációs egyeneseket 

felhasználva kommunális szennyvizek biokémiai oxigénigényét határoztam meg, az 

eredmények relatív eltérése pedig 10%-nál kisebb volt a konvencionális méréssel 

meghatározott BOI5 értékekhez képest. Eredményeim alapján az MFC bioszenzorok 

alkalmasak változatos összetételű valós szennyvizek BOI értékének meghatározására. A 

kidolgozott mérési módszer kedvező tulajdonságainak köszönhetően (rövidebb mérésidő, a 

helyszínre telepíthető automatizált mérőegységek lehetősége) további fejlesztést követően a 

jelenleg alkalmazott respirometriás módszer versenyképes alternatívája is lehet akár. 

A kommunális szennyvizek esetén tapasztalt kétlépcsős feszültséglefutási görbék jellegzetes 

alakját az eltérő szervesanyag frakciók biodegradációjára vezettem vissza. Feltételezésem 

szerint a mintaadagolást követő kezdeti feszültségcsúcs az oldott könnyen biodegradálható 

szubsztrátok bontásának, míg az ezt követő alacsonyabb feszültségértékű váll szakasz a 

lebegőanyag jellegű nehezen biodegradálható szerves komponensek hidrolízisét követő 

biodegradációnak az eredménye. Ez az elképzelés felveti a kvalitatív analízis lehetőségét is. 
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Elképzelhető, hogy a feszültséglefutási görbe alakjából az oldott könnyen biodegradálható és 

lebegőanyag jellegű nehezen biodegradálható szervesanyag frakciók aránya is 

megállapítható lenne. Ennek a hipotézisnek a bizonyításához, valamint a szenzorok 

hosszútávú stabilitásának vizsgálatához további kísérletek elvégzése szükséges, mely kutatási 

tevékenységem jövőbeli irányát is kijelöli. 
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8. Összefoglalás 

A mikrobiális üzemanyagcella (Microbial Fuel Cell – MFC) olyan speciális bioreaktor, mely 

képes a biodegradálható szerves vegyületekben rejlő kémiai energiát közvetlenül elektromos 

energiává alakítani az úgynevezett exoelektrogén mikrobák segítségével. Ez a technológia 

számos potenciális felhasználási lehetőségének köszönhetően az elmúlt évtizedben 

exponenciálisan növekvő tudományos érdeklődésre tett szert. Az MFC alapú megoldások új 

távlatokat nyithatnak meg a bioelektromosság-előállítás és a szennyvízkezelés területén, 

valamint bioszenzorként is alkalmazhatók. Az MFC-k működése az exoelektrogén mikrobák 

azon képességén alapszik, hogy anaerob környezetben képesek a redukált koenzimeik 

regenerálásából származó elektronokat szilárd fázisú elektronakceptorok felületére leadni. Egy 

mikrobiális üzemanyagcellában ilyen felület az anód, melyről az elektronok egy külső 

áramkörön keresztül jutnak el a katód felületére, ahol a terminális elektron akceptor redukciója 

végbemegy. Lényegében tehát a mikrobák légzési elektron transzportláncának konszekutív 

lépései közül az utolsónak – azaz a TEA redukciójának – a térben való elválasztása történik, a 

közbeiktatott külső áramkör pedig lehetővé teszi, hogy az elektromos energiát mérjük vagy 

hasznosítsuk.  

Doktori tevékenységem során a szakirodalom alapján legígéretesebbnek mutatkozó 

irányvonalak mentén három, a mikrobiális üzemanyagcellák fejlesztésével kapcsolatos célt 

tűztem ki magam elé. Egyrészt vizsgálni kívántam a BME Fizikai Kémiai és Anyagtudmányi 

Tanszéke által kifejlesztett speciális mezopórusos nitrogén-dópolt szén-aerogél hatékonyságát 

oxigén redukciós reakció katalízisére mikrobiális üzemanyagcellákban. A távlati célom ezzel 

az általánosan elterjedt nemesfém (platina) alapú katalizátoroknál olcsóbb, de mégis hatékony 

anyagok alkalmazhatóságának bizonyítása, ezen keresztül pedig a technológia beruházási 

költségeinek csökkentése és elterjedésének elősegítése volt. Kutatásom második fontos területe 

volt egy költséghatékony szerkezeti elemekből készült léptéknövelt légkatódos MFC egység 

megalkotása, melynek segítségével nagy szervesanyag tartalmú tejipari modellszennyvíz 

tisztíthatóságát kívántam vizsgálni. Mivel a mikrobiális üzemanyagcellák legígéretesebb 

felhasználási területe a bioszenzorként történő alkalmazás, ezért harmadik célom egy biokémiai 

oxigénigény (BOI) meghatározására alkalmas MFC alapú bioszenzor kifejlesztése és az ehhez 

adaptált mérési módszer kidolgozása volt, mely potenciális alternatívája lehet a jelenleg 

általánosan alkalmazott, ámde számos kedvezőtlen tulajdonsággal rendelkező respirometrikus 

mérési módszernek. 

H-típusú mikrobiális üzemanyagcellában végzett kísérletek során a mezopórusos nitrogén-

dópolt szén-aerogél alapú elektródbevonat hatékony katód katalizátornak bizonyult. 

Alkalmazása az MFC maximális teljesítménysűrűség értékeit átlag 170%-kal növelte a 

katalizátorréteg nélküli katódhoz képest, továbbá a cella belső ellenállását is jelentősen, közel 

40%-kal csökkentette. Ezenfelül kimutatható volt a coulombikus hatásfokra és a szubsztrát 

hasznosítási sebességre gyakorolt hatása is. Előbbit 50%-kal, míg utóbbi értékét 58%-kal 

növelte. Az eredmények alapján kijelenthető, hogy a kísérleti anyag jelentős elektrokatalitikus 

aktivitással rendelkezett, és bár az alkalmazásával elért teljesítmény elmaradt a platina 

katalizátorral mért értékektől, az aerogél használata mellett szól, hogy várhatóan jelentősen 
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csökkenthetné a mikrobiális üzemanyagcellák beruházási költségét, ezzel hozzájárulva a 

léptéknövelt MFC rendszerek ipari alkalmazásának elterjedéséhez. 

Kutatásom során elsősorban költséghatékony anyagokat felhasználva megépítettem két 14 L-

es, légkatódos mikrobiális üzemanyagcellákból álló szennyvíztisztító modult, amiknek 

működési sajátságait 500 - 3830 mg KOI L-1 szervesanyag tartalmú tejipari műszennyvízzel 

vizsgáltam. Az eredmények alapján a kifejlesztett egység ~0,2 kg KOI m-3 nap-1 szervesanyag 

terhelés mellett képes a környezetbe bocsátásra vonatkozó KOI határértéknek megfelelni. A 

valós tejipari szennyvizek koncentrációjának megfelelő magasabb szervesanyag terhelések 

esetén ugyanakkor felhasználható előkezelésre, segítségével a kibocsátó megfelelhet a 

közcsatornára engedés 1000 mg KOI L-1-es határértékének. A modulok praktikus 

kialakításuknak köszönhetően hidraulikailag könnyen összekapcsolhatók, ami lehetővé teszi a 

kibocsátó igényeire szabott rendszer kialakítását. 

A cellák bioszenzorként történő felhasználásának fejlesztésében első lépésként az 

exoelektrogén biodegradáció kinetikai vizsgálatára alkalmas H-típusú MFC-ben vizsgáltam 

különböző minőségű szubsztrátok koncentrációjának cellafeszültségre gyakorolt hatását. A 

cella kialakításával és működtetésével biztosítottuk, hogy az anódon a biofilm a szubsztráthoz 

gyakorlatilag diffúziós gátlás nélkül hozzáférjen. A kísérletek során megfigyeltem, hogy az 

üzemanyagcellák külső áramkörén mérhető feszültségnek a tápoldat DOC tartalmától való 

függését egy Monod-kinetika jellegű függvénnyel lehet leírni acetát és pepton szubsztrát esetén 

is. Megállapítottam, hogy az adott körülmények között az exoelektrogén biofilm maximális 

bioelektromosság-termelő képessége már igen alacsony (20–25 mg DOC L-1) szubsztrát 

koncentrációk esetén elérhető volt, valamint hogy a szénforrások elektroaktív mikrobák általi 

biodegradációja kis koncentrációk esetén is hatékonyan zajlik. Fontos továbbá, hogy a 

katódkatalizátorként alkalmazott platinának a kinetikai paraméterek közül csak a maximális 

feszültségértékre (Umax) volt kimutatható hatása, a féltelítési állandó (Ks) értékeit nem 

befolyásolta kimutatható mértékben. 

A kutatási folyamat következő lépéseként meghatároztam egy légkatódos mikrobiális 

üzemanyagcella szubsztrát koncentráció – áramerősség függvényét. Célom ezzel a folytonos 

bioszenzorként való alkalmazás lehetőségének vizsgálata volt. A folytonos mérési módszer 

eredményei alapján a három kísérleti cella áramerősségének szubsztrát koncentráció függése 

Monod-kinetikával volt leírható acetát és pepton szénforrás esetén is. Különböző külső 

ellenállásokat alkalmazva a szubsztrát féltelítési állandók mindegyike 10 mg KOI L-1-nél 

kisebbnek adódott. Az alacsony féltelítési állandók miatt felső méréshatárnak az 50 - 70 mg 

KOI L-1 értéktartományt tekintettem, mivel ennél nagyobb koncentrációk esetén az 

áramerősség függetlenné válik a szubsztrát koncentrációtól (a mérés érzékenysége nem kívánt 

mértékben csökken). A kvantitatív analízis tehát csak egy nagyon szűk 

koncentrációtartományban volt lehetséges. Ezek alapján a vizsgált cella folytonos mérési 

módban elsősorban alacsony szervesanyag tartalmú folyadékáramok, például természetes 

vízfolyások vagy szennyvíztelepi elfolyók monitorozására lehet alkalmas. 

Hosszútávú kutatási célom olyan mikrobiális üzemanyagcella alapú bioszenzor kifejlesztése 

volt, mely alkalmas valós szennyvízminták BOI értékének meghatározására. Fontos célom volt 

a folytonos mérési módszerrel tapasztalt szűk mérési tartomány kiterjesztése, egyúttal pedig 
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annak a problémának a kiküszöbölése, hogy a folytonos mérésre jellemző pár órás anódtérbeli 

hidraulikai tartózkodási idő feltételezhetően nem elegendő a szennyvizek lassan 

biodegradálható szervesanyagainak teljes lebontásához. Éppen ezért a következő lépésben 

mérési módszert váltottam és megvizsgáltam, hogy szakaszos mintaadagolással és a 

biodegradációs idő biztosításával meghatározható-e kellő pontossággal a nehezen 

biodegradálható szervesanyagot is tartalmazó valós szennyvízminták BOI értéke. 

A légkatódos mikrobiális üzemanyagcellákat először különböző komplexitású és oldhatóságú 

modellszubsztrátok (acetát, pepton, keményítő és tej) segítségével teszteltem. Mindegyik 

szubsztrát esetén lineáris összefüggést találtam a cellák külső áramkörén átáramlott töltés és a 

beadagolt minták BOI5 értéke között, amiből arra következtettem, hogy az alkalmazott 

szakaszos mérési módszer – szemben a folytonos méréssel – nem csak oldott könnyen 

biodegradálható szubsztrátok mennyiségi meghatározására alkalmas, hanem a lebegőanyag 

jellegű nehezebben biodegradálható szerves komponensek mérésére is. 

A különböző forrásból származó, eltérő összetételű szennyvizekkel végzett kísérletek során 

szintén lineáris kapcsolatot találtam a töltés és a minták BOI5 értéke között. A kapott kalibrációs 

egyeneseket felhasználva kommunális szennyvizek biokémiai oxigénigényét határoztam meg, 

az eredmények relatív eltérése pedig 10%-nál kisebb volt a konvencionális méréssel 

meghatározott BOI5 értékekhez képest. Elmodható tehát, hogy a kifejlesztett MFC bioszenzor 

a kidolgozott mérési módszerrel alkalmas volt változatos összetételű valós szennyvizek BOI 

értékének meghatározására, így további fejlesztést követően akár a jelenleg alkalmazott 

respirometriás módszer versenyképes alternatívája is lehet. Fontos további eredmény, hogy a 

kommunális szennyvizek esetén tapasztalt jellegzetes kétlépcsős feszültséglefutási görbék 

felvetik a kvalitatív analízis lehetőségét is. Elképzelhető, hogy a feszültséglefutási görbe 

alakjából az oldott könnyen biodegradálható és lebegőanyag jellegű nehezen biodegradálható 

szervesanyag frakciók aránya is megállapítható lesz, ennek igazolása azonban további 

vizsgálatokat igényel. 

Jövőbeli kutatási terveim közt szerepel a légkatódos MFC alapú BOI bioszenzorok további 

laboratóriumi tesztelése kommunális és különböző élelmiszeripari szennyvizekkel. Jelenleg 

zajlik egy szoftveresen vezérelt, 3 MFC-t tartalmazó automatizált mérőegység kifejlesztése is. 

A kvalitatív analízis lehetőségének, valamint a cellák hosszútávú stabilitásának vizsgálatára is 

nagy hangsúlyt kívánok fordítani. Biomasszából (például algából) pirolízissel előállítható 

magas szerves nitrogén- és kéntartalmú költséghatékony katódkatalizátorok tesztelése is 

terveim közt szerepel a BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszékével együttműködve, 

ezzel hozzájárulva a technológia szélesebb körű elérhetőségéhez és ipari 

felhasználhatóságához. 
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9. Tézispontok 

I. A vizsgált mezopórusos nitrogén tartalmú szén-aerogél hatékony katód katalizátornak 

bizonyult H-típusú mikrobiális üzemanyagcellákban. 

- A katalizátorréteg nélküli grafitszövet katódhoz viszonyítva a nitrogén tartalmú szén-

aerogél réteggel ellátott katóddal átlagosan 170%-kal magasabb maximális 

teljesítménysűrűség értékeket lehetett elérni. 

- A nitrogén tartalmú szén-aerogél katalizátor hasonló mértékben csökkentette az MFC 

belső ellenállást, mint a platinázott csontszén. 

- Alkalmazásával az MFC coulombikus hatásfoka megközelítőleg 50%-kal, míg a 

szubsztrát hasznosítási sebessége 58%-kal emelkedett a sima grafitszövet elektróddal 

elért értékekhez képest, 2-es katód/anód térfogatarányok esetén. 

 

Kapcsolódó publikáció: 

Tardy, G.M., Lóránt, B., Lóka, M., Nagy, B., & László, K. (2017). „Enhancing substrate 

utilization and power production of a microbial fuel cell with nitrogen-doped carbon aerogel as 

cathode catalyst.” Biotechnology Letters, 39(7), 993–999. 

https://doi.org/10.1007/s10529-017-2338-x  IF: 1,847 
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II. A 14 L hasznos térfogatú, méretnövelt légkatódos mikrobiális üzemanyagcellákból 

kialakított modulok alkalmasak nagy szervesanyag tartalmú tejipari 

modellszennyvíz biodegradálható szervesanyag tartalmának csökkentésére. 

- 500 mg L-1 befolyó KOI koncentrációk esetén az elfolyó KOI értékek minden esetben 

a tejipari szennyvizekre vonatkozó 110 mg L-1-es kibocsátási határérték akatt voltak. 

- 900 – 1500 mg KOI L-1 szervesanyag tartalmú befolyók esetén 74,6 ± 7,3%-os és 

67,6 ± 8,9%-os szubsztrát eltávolítási hatékonyságot figyeltem meg a két kísérleti 

rendszerben, míg 1500 – 3830 mg KOI L-1 szervesanyag tartalmú befolyóknál a két 

modul átlagos szervesanyag eltávolítási hatékonysága 67,9 ± 12,6%-nak adódott. 

- Mindkét modul képes volt tartani a közcsatornára engedés határértékét (1000 mg 

KOI L-1) egészen addig, míg a befolyó tejipari műszennyvíz KOI értéke 3000 

mg L-1 fölé nem emelkedett. 

- Az eredmények alapján a vizsgált rendszerek szervesanyag eltávolítási kapacitásának 

felső határa 0,82 ± 0,11 kg KOI m-3 nap-1. 

 

 

Kapcsolódó publikáció: 

Lóránt, B., Gyalai-Korpos, M., Goryanin, I., Tardy, G. M. (2021) „Application of Air Cathode 

Microbial Fuel Cells for Energy Efficient Treatment of Dairy Wastewater.” Periodica 

Polytechnica Chemical Engineering, 65(2), pp. 200-209. 

https://doi.org/10.3311/PPch.16695  IF: 1,571 
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III. Nátrium-acetát és pepton szubsztrátok exoelektrogén mikrobák általi 

biodegradációja alacsony koncentrációk estén is hatékonyan zajlik, így az 

exoelektrogén biofilm maximális bioelektromosság-termelő képessége már igen 

alacsony (20–25 mg DOC L-1) szubsztrát koncentrációk esetén kiaknázható. 

- Az exoelektrogén biodegradáció kinetikai vizsgálatára kialakított H-típusú mikrobiális 

üzemanyagcellák külső áramkörén mérhető feszültségnek a tápoldat DOC tartalmától 

való függését Monod-kinetika jellegű függvénnyel lehetett leírni. 

- A paraméterillesztéssel meghatározott KS szubsztrát féltelítési állandó értékei minden 

vizsgált esetben 1 mg DOC L-1-nél kisebbek voltak. 

- A mérési pontokra illesztett Monod-görbék feszültség értékei az acetát szubsztráttal 

üzemelő MFC-ben katalizátorréteg nélküli elektróddal 16 mg DOC L-1-ig, Pt-

katalizátorral ellátott elektróddal 12 mg DOC L-1-ig, míg pepton szubsztráttal üzemelő 

cellában a katalizátor nélküli grafitszövet elektróddal 20 mg DOC L-1-ig, Pt/C 

katalizátorral ellátott katóddal pedig 22 mg DOC L-1-ig kevesebb, mint 5%-ot 

csökkentek az elméleti Umax értékhez képest. 

 

 

 

Kapcsolódó publikációk: 

Lóránt, B., Lóka, M., & Tardy, G. M. (2015). „Substrate concentration dependency of 

electricity production in microbial fuel cells.” IYCE 2015 - Proceedings: 2015 5th International 

Youth Conference on Energy. 

https://doi.org/10.1109/IYCE.2015.7180786 

 

Tardy, G. M., Lóránt, B., & Lóka, M. (2017). „Substrate concentration dependence of voltage 

and power production characteristics in two-chambered mediator-less microbial fuel cells with 

acetate and peptone substrates.” Biotechnology Letters, 39(3), 383–389. 

https://doi.org/10.1007/s10529-016-2256-3  IF: 1,730 
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IV. Biodegradálható szervesanyagok mennyiségi meghatározása a vizsgált légkatódos 

üzemanyagcellákban folytonos tápoldat áramoltatás mellett az áramerősség 

szubsztrátkoncentráció függése alapján csak nagyon szűk koncentráció-

tartományban (~ 5 – 70 mg KOI L-1) lehetséges. 

- A légkatódos mikrobiális üzemanyagcella áramerősségének szubsztrát koncentráció 

függése Monod-kinetikával volt leírható acetát és pepton szubsztrát esetén is. A KS 

szubsztrát féltelítési állandó értékei minden esetben 10 mg KOI L-1 értéknél kisebbek 

voltak. 

- 100 Ω külső ellenállást alkalmazva a vizsgált szubsztrátok kimutatási határának az 5 

mg KOI L-1 érték adódott. 

- 100 Ω külső ellenállás esetén 40 mg KOI L-1 szervesanyag koncentráció alatt a mérés 

érzékenysége nagy volt (>5 μA L mg-1 KOI), 40 - 70 mg KOI L-1 között az érzékenység 

folyamatosan csökkent, míg 70 mg KOI L-1 felett az áramerősség gyakorlatilag 

függetlenné vált a szubsztrátkoncentrációtól. 

 

 

Kapcsolódó publikáció: 

Lóránt B, Gyalai-Korpos M, Goryanin I, Tardy G.M. (2019) „Single chamber air-cathode 

microbial fuel cells as biosensors for determination of biodegradable organics.” Biotechnol 

Lett. 41(4-5):555-563. 

doi: 10.1007/s10529-019-02668-4  IF: 1,977 
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V. A vizsgált légkatódos mikrobiális üzemanyagcellák a kidolgozott szakaszos mérési 

módszerrel alkalmasak voltak oldott könnyen biodegradálható és lebegőanyag 

jellegű lassan biodegradálható szervesanyagokat is tartalmazó komplex minták 

biokémiai oxigénigényének meghatározására. 

- A különböző komplexitású és oldhatóságú modellszubsztrátok (acetát, pepton, 

keményítő és tej) mindegyike esetén lineáris összefüggést találtam a cellák külső 

áramkörén átáramlott töltés és a beadagolt minták BOI5 értéke között, a mérési 

pontokra illesztett kalibrációs egyenesek determinációs koefficiensei pedig minden 

esetben 0,97-nél nagyobbnak adódtak. 

- Eltérő összetételű valós kommunális és söripari szennyvizek esetén is lineáris 

kapcsolatot találtam a cellák külső áramkörén átáramlott töltés és a minták BOI5 értéke 

között. 

- A valós szennyvízmintákkal kapott mérési pontokra illesztett kalibrációs egyeneseket 

felhasználva kommunális szennyvizek biokémiai oxigénigényét határoztam meg. Az 

eredmények relatív eltérése 10%-nál kisebb volt a konvencionális respirometriás 

méréssel meghatározott BOI5 értékekhez képest. 

 

 

Kapcsolódó publikáció: 

Tardy, G.M., Lóránt, B., Gyalai-Korpos, M. et al. (2021) „Microbial fuel cell biosensor for the 

determination of biochemical oxygen demand of wastewater samples containing readily and 

slowly biodegradable organics.” Biotechnol Lett 43, 445–454. 

https://doi.org/10.1007/s10529-020-03050-5  IF: 2,461 
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