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Bevezetés 

2012 szeptemberében, másodéves hallgatóként kezdtem meg kutatómunkámat a 

Szennyvíztisztítási Biotechnológiák Kutatócsoportban Dr. Tardy Gábor vezetésével, témám 

pedig a mikrobiális üzemanyagcellák voltak. Egy év múlva Lóka Máté kutatótársammal már a 

kari TDK rendezvényen indultunk, ahol végül első helyezést értünk el. Ez egy olyan pályára 

állított engem, ami aztán doktori képzésbe, majd pedig Ph.D dolgozatom megírásához vezetett.  

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

munkájának gyümölcse. 

Doktori tevékenységem kezdetén 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 kibocsátók 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. 

 

  



Irodalmi háttér 

A mikrobiális üzemanyagcella (Microbial Fuel Cell – MFC) egy 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 területének köszönhetően az elmúlt évtizedben 

exponenciálisan növekvő tudományos érdeklődésnek örvend. Az MFC alapú megoldások új 

távlatokat nyithatnak meg a bioelektromosság-előállítás és a szennyvízkezelés területén, 

valamint bioszenzorként is alkalmazhatók. Működésük alapja, hogy az exoelektrogén mikrobák 

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 katódra, ahol 

a terminális elektron akceptor (TEA - jellemzően O2) redukciója zajlik. Az MFC-k tehát a 

légzési elektron transzportláncon végbemenő konszekutív lépések közül az utolsónak – azaz a 

TEA redukciójának – a térben való elválasztására szolgálnak, melynek kulcsa az 

exoelektrogének extracelluláris elektron transzportra való képessége [1]. A külső áramkörre 

mérőeszközöket, vagy akár fogyasztót is kapcsolhatunk, így a mikrobiális üzemanyagcella által 

szolgáltatott „bioelektromosság” mérhetővé és felhasználhatóvá válik. 

Egy MFC-t áramkörbe kapcsolva a következő négy fontos paraméterrel jellemezhetünk: a 

cellában kialakuló maximális feszültség értékével nyitott áramkör esetén, a cella által leadott 

maximális teljesítménnyel, a cella belső ellenállásával és a Coulombikus hatásfokkal. Utóbbi 

értéke megmutatja, hogy a tápoldatban található szerves szubsztrátok oxidációja során 

maximálisan kinyerhető elektronok hány százaléka áramlik át a külső áramkörön. Egy MFC 

esetén ez utóbbi is fontos szempont, hisz nem mindegy, hogy egységnyi szerves szubsztrát 

felhasználásával mennyi elektromos energiát tudunk kinyerni a rendszerből. 

Az ioncserélő membránnal elválasztott anód- és katódtérből álló üzemanyagcellákat „két 

elektródterű” (dual chamber vagy double-chambered) MFC-knek hívják. Ennek a típusnak az 

egyik változata az ún. H-típusú MFC, mely kialakítást kísérleteim során több alkalommal is 

használtam. Ezek a két jól elkülöníthető reaktorfélből álló, leggyakrabban üvegből vagy 

műanyagokból készült celláknak a belső térfogatuk a pár mikrolitertől akár a több száz literig 

is terjedhet [2]. Az anódhoz hasonlóan a katód is egy vizes oldatban helyezkedik el, ami 

jellemzően aktívan levegőztetett az oldott oxigén pótlásának céljából, a szelektív diffúziós 

gátként szolgáló membrán pedig a két félcella illesztésénél foglal helyet tömítőgyűrűk között.  

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 

oxigén pótlása a levegőből diffúzió segítségével zajlik. A légkatódos MFC rendszerek nagy 

népszerűségnek örvendenek számos kedvező tulajdonságuknak köszönhetően: belső 

ellenállásuk jellemzően alacsonyabb, magasabb teljesítményértékek érhetőek el velük, aktív 

levegőztetést (buborékoltatás) pedig nem igényelnek, tehát ennek energiaigénye is 

megtakarítható. Ennek megfelelően a legmagasabb nettó energianyereség ilyen típusú cellákkal 

érhető el. Ezen okokból kifolyólag a légkatódos MFC rendszerek tekinthetők a leginkább 

fentarthatónak és a leghatékonyabbak, továbbá az üzemeltetési költségek is alacsonyak [3]. 

A mikrobiális üzemanyagcellák széleskörű alkalmazásának egyik legnagyobb gátja a szerkezeti 

anyagok magas piaci ára. Noha kevés tanulmány készített pontos költséganalízist a megalkotott 

MFC alapú berendezésekről, de találni ilyenre is példát. Elmondható, hogy általánosságban a 

szeparátorok (általában ioncserélő membrán), valamint a két elektród kialakításához felhasznált 
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anyagok (különös tekintettel a katalizátorra) járnak a legnagyobb költségvonzattal [4]. Ez 

alapján az egyik potenciális fejlesztési irány a hatékony, de mégis olcsó membrán- és 

elektródanyagok kidolgozása. 

Heteroatomok adagolása hatékony módszernek bizonyult a szénalapú katódok 

elektrokatalitikus teljesítményének javítására. 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 nagy mértékben növekedhet, ennek köszönhetően pedig javulhat a felületi elektronátvitel 

az oxigén redukciós reakció során. A nitrogén egy sokoldalú heteroatom ami a szénvegyületek  

hidrofób/hidrofil tulajdonságára is hatással van, valamint a katalitikus aktivitás javításában is 

nagy szerepet játszik [5]. 

A porózus szénanyagok nagy fajlagos felületük miatt alapvetően kedvezően hatnak a felülethez 

kötött reakciókra. 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 

karbonizálnak. A monomerek megválasztásával és arányával befolyásolni lehet az aerogél 

végső szerkezetét, heteroatom tartalmú monomerek (pl.: urea, melamin és L-lizin) adagolása 

esetén pedig még kedvezőbb elektrokatalitikus tulajdonságokkal is felruházhatjuk az anyagot. 

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. Ezen felül kedvező 

áruk és hosszútávú stabilitásuk miatt akár a platina alapú katalízis kiváltása is lehetséges lehet 

velük. A BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszéken kifejlesztett rezorcin, melamin és 

formaldehid megfelelő arányú keverékéből előállított nitrogén dópolt aerogél mezopórusos 

szerkezete és magas heteroatom tartalma (N ~ 4 m/m% ) miatt ígéretes katalizátorjelölt [5], 

amit munkám során H-típusú MFC-ben teszteltem.  

A 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 [6], 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, 

bioelektromosság előállítása, légkatódos cellák esetén a levegőztetés megspórolható), 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 [7], hiszen a moduláris kialakítás lehetővé teszi egy 

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

információk alapján a szennyvízkezelésre alkalmas MFC alapú rendszerek fejlesztése piaci 

szempontból megalapozott. Az ipari kibocsátók közül a kisüzemek sokszor a közcsatornát 

használják nyers szennyvizük elvezetésére. Mivel a csatornára engedésnek is vannak 

jogszabályban előírt határértékei, ezért a nagy szervesanyag tartalmú élelmiszeripari 

szennyvizek esetén gyakran valamilyen helyszíni előkezelésre van szükség. A magyar  
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élelmiszeripari kisüzemek növekvő száma miatt úgy döntöttem, hogy ezeknek a speciális 

szennyvizeknek a tisztíthatóságát fogom vizsgálni MFC alapú egységekben. Választásom végül 

a jellemzően magas szervesanyag tartalmú tejipari szennyvízre esett. 

A dinamikusan bővülő bioszenzor piac számtalan feltörekvő új technológiának kínál jó 

lehetőséget a kibontakozásra, így az MFC alapú bioszenzorok számára is. Az eddigi 

eredmények alapján elsősorban az ökotoxikológia területén, a mezőgazdaságban és a 

szennyvízanalitikában 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. 

A mikrobiális üzemanyagcella alapú szenzorok az exoelektrogén mikroorganizmusokat 

használják fel bioreceptorként, azaz egész-sejtes bioszenzorokról beszélhetünk. Segítségükkel 

számos paraméter meghatározható, a szakirodalomban találhatunk példát illékony zsírsavak, 

oldott oxigén, toxikus komponensek, kémiai oxigénigény (KOI) és biokémiai oxigénigény 

(BOI) mérésére fejlesztett MFC-vel is [8]. Nagy előnye a technológiának, hogy az 

exoelektrogén metabolizmus terméke 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 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 

kedvezőtlen tulajdonsága van. Kivitelezéséhez szakképzett munkaerő, laboratóriumi 

berendezések és vegyszerek szükségeltetnek, a mérési idő hosszú (általában 5 nap – BOI5), 

továbbá a párhuzamos mérések relatív szórása nagy, olykor a 20%-ot is elérheti [9]. Épp ezért 

több kutatócsoport is dolgozik MFC alapú BOI bioszenzorok fejlesztésén. 

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 meghatározza az exoelektrogén anyagcsere 

sebességét és így a külső áramkörön mérhető feszültségértéket is [10]. Elméletben a kalibrációt 

követően ismeretlen minta BOI értékét az „egyensúlyi feszültségértékből” lehet 

visszaszámolni. Valós minták azonban nem csak oldott könnyen biodegradálható 

szénforrásokat tartalmaznak. Jó példa erre a szennyvíz, amiben lebegőanyag formájában 

jelenlévő nehezen biodegradálható szervesanyagok is megtalálhatók. Ezeknek a mikrobiális 

bontása – mely hidrolízisre majd az ezt követő biodegradációra osztható – általában időigényes 

folyamat [10], 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 munkám során 

vizsgáltam, hogy szakaszos mintaadagolással és a biodegradációs idő biztosításával a nehezen 

bontható szervesanyagokat tartalmazó minták BOI értéke megfelelő pontossággal mérhető-e 

MFC alapú BOI bioszenzorok segítségével. 
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Kísérleti és számítási módszerek 

A legtöbb kísérlet során 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. 

A cellák belső ellenállásának és teljesítményének meghatározásához úgynevezett polarizációs 

görbéket vettem fel. Ennek során számos különböző előre meghatározott (a helipot segítségével 

beállított) külső ellenállás érték mellett mértem az MFC külső áramkörén a feszültséget. 

Kémiai oxigénigényt (mg O2 L
-1) a nemzetközi szabványoknak megfelelően határoztam meg. 

A mérési módszer vonatkozó magyar szabványszáma MSZ 260-16:1982. 

A biokémiai oxigénigény mérését (mg O2 L-1) – a KOI-hoz hasonlóan – a nemzetközi 

szabványoknak megfelelően végeztem konvencionális respirometriás módszerrel. A vonatkozó 

magyar szabvány száma MSZ EN 1899-2:2000. Mivel a gyakorlatban a legelterjedtebb az 5 

napos BOI mérés (BOI5), ezért én is ezt választottam. A kivitelezéshez OxiTop®-Control 

manometrikus mérőrendszert használtam. 

MFC-vel meghatározott BOI értékek (BOIMFC) mérésére a munkám során kifejlesztett 

légkatódos mikrobiális üzemanyagcellát és szakaszos mérési módszert használtam. Ennek 

során az MFC-be adott térfogatú mintát adagoltam, majd lezártam azt. Az exoelektrogén 

mikrobák a beadagolt mintában található biodegradálható szubsztrátokat hasznosítják, így a 

külső áramkörön az endogén metabolizmus alapjeléhez képest nagyságrenddel nagyobb 

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 egyenesen arányos az exoelektrogén biodegradációból 

származó elektronok számával és így a beadagolt minta szervesanyag tartalmával is. Megfelelő 

kalibrációs egyenes felvételét követően ismereten minta BOIMFC értéke a töltésből 

meghatározható volt. 

 

Eredmények 

I. 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 (1. ábra) 

a katalizátorréteg nélküli szénszövet 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 kedvező 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 csökkenthetné a mikrobiális üzemanyagcellák beruházási költségét, ezzel 

hozzájárulva a technológia ipari alkalmazásának elterjedéséhez. 



 

1. ábra: Maximális teljesítménysűrűség értékek átlagai különböző katód/anód térfogatarányok estén. 

II. Kutatásom során elsősorban költséghatékony anyagokat felhasználva megépítettem két 

darab léptéknövelt (14 L hasznos térfogatú), légkatódos mikrobiális üzemanyagcellákból álló 

szennyvíztisztító modult (2. ábra), 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 határértéknek (110 mg KOI L-1) 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. Az egységek hidraulikai összekapcsolása további lehetőségeket 

rejt magában, ugyanis a reaktorok felépítése lehetővé teszi a moduláris felhasználást. Több 

egység összekapcsolásával a kibocsátó igényeire szabott komplex szennyvíztisztító rendszer 

hozható létre, azonban ezek vizsgálata jelen munkámnak nem képezte tárgyát, célom csupán a 

két egység működési tulajdonságainak feltérképezése volt. 

 

2. ábra: Két darab léptéknövelt (14 L térfogatú), légkatódos mikrobiális üzemanyagcellákból álló szennyvíztisztító modul 

III. A cellák bioszenzorként történő alkalmazása során először az exoelektrogén 

biodegradáció kinetikai vizsgálatára alkalmas H-típusú MFC-ben vizsgáltam különböző 

minőségű szubsztrátok koncentrációjának cellafeszültségre gyakorolt hatását. A kísérletek 



során megfigyeltem, hogy az üzemanyagcellák külső áramkörén mérhető feszültségnek a 

tápoldat oldott szerves szén (DOC) tartalmától való függését egy Monod-kinetika jellegű 

függvénnyel lehet leírni acetát és pepton szubsztrát esetén is. Megállapítottam, hogy az 

exoelektrogén biofilm maximális bioelektromosság-termelő képessége már igen alacsony 

szubsztrát koncentrációk (20–25 mg DOC L-1) esetén elérhető volt, valamint hogy a 

szénforrások elektroaktív mikrobák általi biodegradációja kis koncentrációk esetén is 

hatékonyan zajlik.  

A kutatási folyamat következő lépéseként meghatároztam három párhuzamosan üzemeltetett 

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. A szubsztrát féltelítési állandók mindegyike 10 mg KOI L-1-nél kisebbnek adódott, 

emiatt a mérési módszer felső méréshatárának az 50 - 70 mg KOI L-1 értéktartományt 

tekintettem, mivel ennél nagyobb koncentrációk esetén az áramerősség gyakorlatilag 

függetlenné válik a szubsztrát koncentrációtól (3. ábra). 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. 

 

3. ábra: A 3 légkatódos MFC átlagos áramerősségei nátrium-acetát és pepton szubsztrátok koncentrációjának függvényében 

A folytonos módszerrel tapasztalt szűk mérési tartomány, valamint a szennyvizek lassan 

biodegradálható lebegőanyag formájában jelenlévő szennyezőtartalma miatt a következő 

lépésben mérési módszert váltottam és megvizsgáltam, hogy szakaszos mintaadagolással és a 

biodegradációs idő biztosításával meghatározható-e kellő pontossággal 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 (Q) és a minták BOI5 értéke között (4. ábra). 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. Elmondható 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. 

 

4. ábra: kommunális és söripari szennyvizek eredményeinek összevonásával kapott kalibrációs egyenesek 

  



Tézisek 

I. A vizsgált mezopórusos nitrogén tartalmú szén-aerogél hatékony katód katalizátornak 

bizonyult H-típusú mikrobiális üzemanyagcellákban.       (1.) 

- 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. 

 

II. A 14 L hasznos térfogatú, méretnövelt légkatódos mikrobiális üzemanyagcellákból 

kialakított modulok alkalmasak nagy szervesanyag tartalmú tejipari 

modellszennyvíz biodegradálható szervesanyag tartalmának csökkentésére.           (2.) 

- 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. 

 

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.     (3-4.) 

- 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. 

 

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.       (5.) 



- 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. 

 

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.        (6.) 

- 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. 

 

Alkalmazás 

Az MFC alapú BOI bioszenzorok további 

laboratóriumi tesztelését követően a 

kutatócsoportban megalkottuk egy szoftveresen 

vezérelt, 3 egymásól függetlenül üzemeltethető 

mikrobiális üzemanyagcellát tartalmazó 

félautomata mérőegység prototípusát. A 

berendezés 3 minta szimultán vizsgálatára 

alkalmas, az egyes cellákba a minta, ill. a 

karbantartásához szükséges elektrolit adagolása 

beépített perisztaltikus pumpákkal történik a 

programnak megfelelően. A MFC-k elektromos 

paramétereit egy Raspberry PI számítógép 

regisztrálja és értékeli ki, az adatokat pedig a 

berendezés vezérlésére is szolgáló érintőképernyő 

jeleníti meg. Az egység jelenleg együttműködő 

partnerünknél, a Fővárosi Vízművek Zrt. által 

üzemeltett Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep laboratóriumában található helyszíni 

tesztelés céljából, mely várhatóan 2022 áprilisáig fog tartani.  
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