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Trójkomorowe mikrobiologiczne ogniwo paliwowe
Wprowadzenie
Mikrobiologiczne ogniwa paliwowe (Microbial Fuel Cells –
MFC) s¹ to urz¹dzenia przetwarzaj¹ce energiê chemiczn¹ zawart¹ w substancjach organicznych bezpoœrednio w energiê
elektryczn¹ przy u¿yciu mikroorganizmów [1]. Proces ten zachodzi tak d³ugo, jak d³ugo dostarczane jest do uk³adu paliwo
i utleniacz. Typowe ogniwo sk³ada siê z dwóch przedzia³ów
anodowego i katodowego przedzielonych membran¹ jonowymienn¹. W przedziale anodowym drobnoustroje utleniaj¹
substancje organiczne, zaœ powstaj¹ce elektrony s¹ poœrednio
lub bezpoœrednio przenoszone na anodê a z niej poprzez obwód zewnêtrzny przep³ywaj¹ na katodê. W przedziale katodowym nastêpuje redukcja utleniacza. Powstaj¹ce w przedziale
anodowym protony przep³ywaj¹ do katody przez membranê
kationitow¹.
Wykorzystanie mikrobiologicznych ogniw paliwowych do
ci¹g³ego wytwarzania energii zwi¹zane jest z wymywaniem
drobnoustrojów wraz ze strumieniem substratu przep³ywaj¹cym przez przestrzeñ anodow¹. Przeciwdzia³aæ temu mo¿na
unieruchamiaj¹c drobnoustroje na powierzchni anody [2].
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki wstêpnych badañ
ogniwa paliwowego, w którym zastosowano oddzielenie przedzia³u anodowego, w którym znajduj¹ siê drobnoustroje, od
strumienia substratu membran¹ pó³przepuszczaln¹. Taka
specyficzna forma unieruchomienia drobnoustrojów w przedziale anodowym przeciwdzia³a ich wymywaniu.
Materia³y i metody
Na rys. 1 przedstawiono schemat badanego ogniwa paliwowego. Sk³ada siê ono z trzech komór oddzielonych membranami. Urz¹dzenie jest prostopad³oœcianem, wykonanym z polipropylenu, o wymiarach zewnêtrznych: 160×160×60 mm. Objêtoœæ robocza przedzia³u anodowego wynosi 50 cm3. Elektrody zosta³y wykonane z w³ókniny wêglowej. Anoda ma powierzchniê 56 cm2 (7×8 cm), a katoda 12 cm2 (1,5×8 cm). Anoda i katoda po³¹czone s¹ z zewnêtrznym obwodem za pomoc¹
prêtów wêglowych. Pomiêdzy komor¹ katodow¹ i anodow¹
umieszono membranê kationowymienn¹ Ionac MC-3470 (Sybron Chemicals Inc.). Przed umieszczeniem w ogniwie, membrana by³a p³ukana przez pó³ godziny w 10% kwasie solnym.
Komora anodowa jest oddzielona od komory, w której znajduje siê po¿ywka, membran¹ mikrofiltracyjn¹ wykonan¹ z polipropylenu o œrednicy porów 0,2 ìm. Membrana by³a zanurzona w alkoholu izopropylowym przez dwie godziny przed
umieszczeniem w ogniwie. Wyznaczona doœwiadczalnie sta³a
dialityczna membrany dla transportu glukozy wynosi³a 0,403
± 0,027 m/s.
Do przestrzeni anodowej wprowadzono mikroorganizmy
z osadu czynnego. Wykorzystano beztlenowy osad hodowany
w warunkach laboratoryjnych przez ok. 2 miesi¹ce.

Jako po¿ywkê stosowano wodny roztwór zawieraj¹cy glukozê 10 g/dm3, KH2PO4 0,25 g/dm3, K2HPO4 0,25 g/dm3, NH4Cl
0,5 g/dm3 oraz NaHCO3 4,7 g/dm3. Rolê katolitu spe³nia³ roztwór o sk³adzie: K3Fe(CN)6 2,46 g/dm3, KH2PO4 2,04 g/dm3,
którego pH by³o ustawiane na 7 poprzez dodatek 20% roztworu NaOH. Po¿ywka jak i roztwór katolitu by³y okresowo wymieniane.

Rys. 1. Schemat trójkomorowego mikrobiologicznego ogniwa
paliwowego

Wyniki i dyskusja
Na rys. 2 przedstawiono zmiany napiêcia w obwodzie
otwartym w czasie, po wprowadzeniu osadu beztlenowego do
ogniwa. Po pocz¹tkowym okresie adaptacji uzyskano napiêcie
ok. 0,7 V, które utrzymywa³o siê na niezmiennym poziomie
przez ponad trzy tygodnie.
Ogniwo zasilano po¿ywk¹ o ró¿nym stê¿eniu glukozy: od 4
do 10 g/dm3. Zmieniano tak¿e stê¿enie katolitu (2,46 g/dm3
i 5,0 g/dm3 K3Fe(CN)6). Stwierdzono, ¿e napiêcie uzyskiwane
w ogniwie nie zale¿y od stê¿enia glukozy w po¿ywce oraz stê¿enia katolitu w badanym zakresie stê¿eñ. Œwiadczy to o tym,
¿e etapem decyduj¹cym o wytwarzaniu energii elektrycznej
s¹ przemiany mikrobiologiczne. Szybkoœæ przenikania glukozy przez membranê do przestrzeni anodowej uwidocznia³a siê
jedynie w stanach nieustalonych. Na rys. 3 przedstawiono
zmiany napiêcia i natê¿enia pr¹du wytwarzanego w ogniwie
obci¹¿onym zewnêtrznym oporem 100 Ù po dodaniu œwie¿ej
porcji po¿ywki. W pocz¹tkowym okresie, w wyniku przenikania glukozy do komory anodowej nastêpuje wzrost zarówno
natê¿enia przep³ywu pr¹du jak i wytwarzanej ró¿nicy poten-
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Rys. 2. Zale¿noœæ napiêcia otwartego obwodu od czasu trwania
hodowli
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wych wskazuj¹ na du¿¹ zmiennoœæ gêstoœci wytwarzanej
mocy od 0,2 do 115 W/m3 [5]. Gêstoœæ objêtoœciowa wywarzania energii w ogniwie zale¿y nie tylko od konstrukcji urz¹dzenia, ale tak¿e od materia³u z jakiego wykonano elektrody.
W badanym ogniwie gêstoœæ mocy na jednostkê powierzchni
anody wynios³a 222 mW/m2. Jest to wielkoœæ nieco wiêksza
ni¿ zwykle uzyskiwana dla mikrobiologicznych ogniw paliwowych z niemodyfikowanymi elektrodami wêglowymi [6, 7].
Logan i in. [8] zastosowali elektrody wykonane z cienkich
w³ókien wêglowych o powierzchni w³aœciwej 9600 m2/m3
i uzyskali gêstoœæ energii 2 400 mW/m2, zatem dziesiêæ razy
wiêksz¹ ni¿ w badanym ogniwie. Jednak gêstoœæ objêtoœciowa
wytwarzania energii wynios³a 73 W/m3, by³a zatem jedynie
trzy razy wiêksza od uzyskanej w niniejszej pracy. Z kolei,
dziêki chemicznej modyfikacji powierzchni elektrod wêglowych Chen i Logan [9] uzyskali gêstoœæ wytwarzania energii
1970 mW/m2.
Mikrobiologiczne ogniwa paliwowe s¹ nadal w stadium badañ laboratoryjnych. Przytoczone dane wskazuj¹, ¿e dziêki
interdyscyplinarnemu ujêciu obejmuj¹cemu zarówno in¿ynieriê materia³ow¹, elektrochemiê i in¿ynieriê bioreaktorów mo¿liwy jest dalszy wzrost efektywnoœci i mocy tych urz¹dzeñ.
Wnioski

Rys. 3. Zmiany natê¿enia pr¹du i napiêcia dla ogniwa obci¹¿onego, po doprowadzeniu œwie¿ej po¿ywki

Przeprowadzone badania potwierdzi³y efektywnoœæ zaproponowanego rozwi¹zania konstrukcyjnego. Stwierdzono, ¿e
beztlenowe bakterie z osadu czynnego s¹ zdolne do produkowania energii elektrycznej wykorzystuj¹c jako substrat cukry
proste. W ogniwie uzyskano ró¿nicê potencja³ów o wartoœci do
760 mV. Napiêcie to utrzymywa³o siê na sta³ym poziomie.
Gêstoœæ wytwarzania energii w odniesieniu do objêtoœci komory anodowej wynios³a 25,2 W/m3.
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