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A mikrobiális üzemanyagcellák működését az 1. ábra szemlélteti. Az 
anódtérben zajlanak a mikrobiológiai és biokémiai folyamatok, itt tör-
ténik meg a szerves anyagok biodegradációja/mineralizációja. Ebben a 
reaktorfélben szigorúan anaerob, reduktív körülményeket kell biztosíta-
ni, ugyanis az oxigén – vagy bármely más, potenciális oldott terminális 
elektronakceptor (pl. nitrát) – csökkenti az áramtermelés hatékonysá-
gát, mivel az exoelektrogének az oldott terminális elektronakceptoro-
kat preferálják az elektród felületével szemben (Logan 2008). Az oldott 
terminális elektronakceptorok hiánya azonban lehetőséget ad az exoe-

lektrogén	mikroflóra	 elszaporodására	 és	 az	 anódon	 az	 exoelektrogén	
biofilm kialakulására. Az elektródok anyagaként az esetek döntő több-
ségében jól vezető és jól nedvesedő grafitos szénmódosulatokat hasz-
nálnak. A katódtér aerob, intenzíven levegőztetett és az anódtértől egy 
speciális, protonokra szelektív ioncserélő membránnal van  elválasztva. 

1. A mikrobiális üzemanyagcellák 
működésének alapjai
A 2000-es évektől a biotechnológiai kutatásokban egyre inkább teret 
nyerő mikrobiális üzemanyagcellák új lehetőséget teremtenek a meg-
újuló „bioelektromosság” előállítására, de az ökotoxikológiai vizsgálatok, 
a szennyvízkezelés, a hulladékfeldolgozás és a víz- és szennyvízminősí-
tés területén is új, innovatív technológiák kidolgozását teszik lehetővé. 
Az MFC-k olyan speciális bioreaktorok, amik a szerves vegyületek kémiai 
kötéseiben rejlő energiát képesek közvetlenül elektromos árammá ala-
kítani. Egy speciális baktériumcsoport, az ún. exoelektrogének a szerves 
anyagok biodegradációja során nyert elektronokat – szigorúan anaerob 
környezetben – képesek szilárd vezető felületére leadni, így az általuk 
kialakított biofilm segítségével elektromos energia állítható elő. 

Alapesetben az oxidatív anyagcserét folytató heterotróf mikroorga-
nizmusok a szerves szubsztrátokat szén-dioxiddá oxidálják, miközben 
redukált koenzimek (NADH, FADH) képződnek. Ezeket légzési elektront-
ranszportláncuk segítségével regenerálják (oxidálják vissza). Az elektro-
nok végül a terminális elektronakceptorra (TEA) kerülnek, ami így redu-
kálódik. A természetben terminális elektronakceptor lehet többek között 
a szulfát, a nitrát, ám a legismertebb az oxigén, ami az aerob anyagcsere 
során vízzé redukálódik. A természetben ez a folyamat a baktériumsej-
tek citoplazmamembránjában (valamint az eukarióták mitokondriuma-
inak belső membránjában) játszódik le. A mikrobiális üzemanyagcellák-
ban a folyamat lépéseit (azaz a koenzimek oxidációját és a terminális 
elektronakceptor redukcióját) térben elválasztva egy áramkört kaptunk, 
amire mérőeszközöket vagy épp fogyasztót kapcsolhatunk, és kihasz-
nálva az elektromos áram teljesítményét, energiát nyerhetünk.
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1. ábra: Az MFC-k működésének vázlata, konduktív nanopilusokkal rendelkező 
exo elektrogén biofilmpásztázó elektronmikroszkópos képe 
(U.S. DOE. 2009, bal oldalon) 
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 protonok a protoncserélő membránon (PEM) keresztüldiffundálva jut-
nak el a katód felületére, ahol a külső áramkörön érkező elektronokkal 
együtt az oxigén vízzé redukálódik. Mivel levegőztetett katódtérre nincs 
szükség, a légkatódos üzemanyagcellák energiaigénye kisebb, üzemel-
tetése költség- és energiahatékonyabb a két elektródterű cellákénál. A 
legmagasabb nettó energianyereség ennek megfelelően feltehetőleg 
légkatódos technológiával lesz elérhető. 

Az alsó betáplálású folytonosított tubuláris cella (3. ábra) esetében 
nincs szigorúan elválasztott anód- és katódtér. A hosszúkás, henger ala-
kú reaktort középen üveggyapottal és üveggranulátummal választották 
szét két (anaerob és aerob) reaktorrészre, a szubsztrátokat tartalmazó 
tápoldat folytonosan áramlik felfelé az egész reaktorban. A folytonos ki-
alakítás által az MFC-technológia kifejezetten alkalmassá tehető szenny-

víztisztítási/szennyezéseliminációs 
rendszerek kialakítására. 

2. Alkalmazás szennyvíz-
tisztításban
Az emberi tevékenységek során 
keletkezett ipari és kommunális 
szenny vizeket megfelelő kezelésnek 
és tisztításnak kell alávetni a ter-
mészetes vízbázisok védelme érde-
kében. A szennyvíztisztítás során 
leg gyakrabban biológiai módszerek 
használatosak, ilyenek például az 
eleven iszapos, ill. a biofilmes techno-
lógiák. Ezeknek a szennyvíztisztítási 
módszereknek a szükséges levegőz-
tetés miatt nagy az energiaigényük, 
emellett a tisztítás során keletkező 
fölös biomassza – az ún. fölösiszap 

– elhelyezése/ártalmatlanítása jelen-
tős költségterhet róhat az üzemel-

tetőre. Anaerob rothasztással ugyan lehetséges a fölösiszapból biogáz 
előállítása és ennek gázmotorokban történő felhasználása, így fedezve 
az energiaigény egy részét, ám további külső szubsztrátok (pl. élelmi-
szeripari hulladék) bevonása nélkül a teljes technológiára (szennyvíztisz-
títás + anaerob rothasztás) a pozitív energiaméreg nem elérhető.

Az MFC-ket már a 90-es években alkalmasnak tartották kommu-
nális szennyvíz kezelésére (Habermann és Pommer 1991), hiszen ezek 
jellemző szerves komponensei szinte kivétel nélkül biodegradálhatóak, 
így a cellában szubsztrátként hasznosíthatók. Több tanulmány szerint 
egészségügyi és élelmiszeripari – például a konvencionális szennyvíz-
tisztításban sok gondot okozó tej- és húsipari szennyvizek is – kiválóan 
biodegradálhatók MFC-k segítségével (Zuo, Maness et al. 2006). Szerves-
anyag-lebontást	célzó	MFC-s	kísérletekben	a	KOI	 (kémiai	oxigénigény)	
95%-kal csökkent (Pandey et al. 2016).

Becslések szerint (Logan 2008) a szennyvízből MFC-alapú technoló-
giával közvetlenül a biodegradációból kinyerhető elektromos energia 
egy hagyományos tisztítási eljárás áramszükségletének 50-60%-át fe-
dezné. Megfelelő kialakítás (pl. légkatód) alkalmazása esetén azonban 
a technológia nem igényel levegőztetést, ami a hagyományos eleven 
iszapos technológiáknál önmagában kiteszi a villamosenergia-szükség-
let csaknem felét. Rendkívül fontos érv az MFC-k alkalmazása mellett az 
is, hogy tisztítás során a biomasszahozam jelentősen – akár egy nagy-
ságrenddel is – kevesebb (Wilson et al. 2016), mint a hagyományos 

A membrán lehetővé teszi a protonok átáramlását az anódtérből a ka-
tódtérbe, ahol azok a folyadékban oldott oxigénnel és a katódra érkező 
elektronokkal a katód felületén vízzé alakulnak. A membrán másik sze-
repe az, hogy megakadályozza más vegyületek diffúzióját, elsősorban az 
oldott oxigén átjutását az anódtérbe, így biztosítva annak anaerobitását. 
A baktériumok által leadott elektronok az anódról a külső áramkörön 
keresztül jutnak el a katódra (Bélafiné 2017).

 A mikrobiális üzemanyagcella anódjának felületén növekvő exoelekt-
rogén baktériumok konduktív (vezetőképes) függelékeket, ún. nanopilu-
sokat tudnak kialakítani. Ezeknek a segítségével képesek az elektród 
felületéhez kapcsolódni és az elektronokat közvetlenül leadni. Az ilyen 
speciális mikrobapopuláció egy igen fontos eltérést mutat egy hagyo-
mányos biofilmhez képest. Utóbbi felépülése során a hordozó felszínén 
először kialakuló baktériumrétegen – a felszíntől távolodva 

– is telepedhetnek meg újabb sejtek, elzárva a „mélyebb” ré-
tegeket a tápanyagoktól és a terminális elektronakceptortól, 
így azok pusztulását és idővel a biofilm leromlását okozva. 
Ezzel szemben egy MFC-ben a sejteknek kapcsolódniuk kell 
az elektród felszínéhez, illetve a tápoldattól sem lehetnek 
elzárva, hogy mind a szubsztráthoz, mind pedig a terminális 
elektronakceptor alternatívájaként szolgáló anódfelület-
hez hozzáférjenek. Ennek következtében az exoelektrogén 
biofilm vastagsága limitált, az elektród benépesítése után 
további sejttömeg nem keletkezik, csupán az esetlegesen 
elpusztuló sejtek helyét foglalhatják el újonnan növekvő 
sejtek. Az exoelektrogén biofilm kísérletekben tapasztalt ho-
zama	(~0,02	g	VSS/g	KOI)	ennek	megfelelően	rendkívül	ala-
csony a konvencionális respirációval rendelkező heterotróf 
(pl.	aerob	eleven	iszap,	~0,3–0,5	g	VSS/g	KOI)	biomasszáéval	
összehasonlítva, azaz nagy mennyiségű szubsztrátfogyasz-
tás mellett is igen kicsi a képződő biomassza mennyisége 
(Wilson et al. 2016).

A mikrobiális üzemanyagcellák felépítése változatos, a 
kutatócsoportok világszerte sokféle anód-katód elrende-
zéssel és kialakítással kísérleteztek. Az eddig tárgyalt elkülönített anód- 
és katódtérrel rendelkező MFC-k mellett a fejlesztéseknek köszönhetően 
megjelentek az ún. légkatódos üzemanyagcellák. A légkatódos MFC-k 
felépítésüket tekintve jóval egyszerűbbek az elkülönített elektródterű 
celláknál: csupán anódtérrel rendelkeznek (ld. 2. ábra). A nedvesített 
katód közvetlenül érintkezik a levegővel és a levegő oxigénjével, a 

2. ábra: Légkatódos MFC sematikus ábrája (Béki 2018)

3. ábra: Folytonosított egyterű tubuláris MFC 
(Jang, Pham et al. 2004) 
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jelenthet MFC-alapú szenzorok kifejlesztéséhez, pl. élővíz szerves szeny-
nyezőanyag-tartalmának folytonos monitorozására. 

Alternatív	mérési	módszert	jelenthet	a	biokémiai	oxigénigény	(BOI)	
mérése MFC-k segítségével. A mért feszültség-idő függvényt (ld. 5. ábra) 
a rátáplálástól a teljes biodegradáció végéig integrálva, a külső ellenállás 
ismeretében az Ohm-törvény alapján megkapható az átáramlott töltés 
mennyisége. Megfelelő kalibrációt követően az így kapott eredményből 
már következtetni lehet a biokémiai oxigénigényre. A cikk szerzői a BME 
Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszéken működő 
Szennyvíztisztítási Biotechnológiák Kutatócsoportban, együttműködve 
az	Okinawa	Institute	of	Science	and	Technologyval,	valamint	a	BES	Euró-
pa Kft.-vel, jelenleg egy ilyen szenzor fejlesztésén dolgoznak. Az eddigi 
eredmények kecsegtetők, melyek alapján, úgy tűnik, hogy igen széles 
koncentrációtartományban, nagy pontossággal lehetséges mérni bizo-
nyos minták biodegradálható szervesanyag-tartalmát, ráadásul a kon-
vencionális	BOI-méréshez	viszonyítva	jelentősen	rövidebb	idő	alatt.	

 4. energiatermelés mikrobiális üzemanyagcellákkal
Az MFC-k teljesítménye a bio-elektrokémiai jellemzők miatt korlátozott, 
cellatérfogatra vonatkoztatott teljesítményük feltételezések szerint meg-
felelő fejlesztéseket követően a jövőben akár az 1 kW/m3-t is meghalad-
hatja, jelenleg azonban 100 W/m3 alatt marad (Choudhurya et al. 2017). 
Ennek ellenére jelenleg is működtetnek kis energiaigényű vezeték nélküli 
szenzorokat és kommunikációs rendszereket MFC-energiaforrással (Shan-
taram, Beyenal et al. 2005). Az úgynevezett üledék-MFC-ket (sediment 
MFC, SMFC) – amik az élővizekben az üledék anaerob rétegében zajló 
folyamatokat aknázzák ki – már jelenleg is alkalmazzák pl. bóják fényfor-
rásainak energiaellátására (6. ábra, Reimers, Girguis et al. 2006). A távoli 
jövőbe tekintve hasznosak lehetnek az MFC-k pl. űrhajókon, ahol a hulla-
dékok lebontása mellett energiával láthatják el az asztronautákat. 

A szennyvíz által hordozott energiatartalom nagyságrendjének szem-
léltetésére számításokkal becsültük meg a budapesti szennyvizek teljes 
energiatartalmát. A három nagy budapesti szennyvíztisztító telep napon-
ta átlagosan 480 000 m3 szennyvizet tisztít meg, átlagosan egy köbméter 
budapesti	szennyvíz	KOI-értéke	~650	g	 (Tardy	et	al.	2012).	Kommunális	
szennyvizek szennyező anyagainak kalorimetrikus vizsgálataival megha-
tározták,	hogy	1	g	KOI-nak	megfelelő	szerves	anyag	teljes	oxidációja	14,7	
kJ energia felszabadulásával jár (Shizas és Bagley 2004). Ezeknek a para-
métereknek az ismeretében kiszámítható az egy nap alatt megtisztított 
szennyvíz összes szervesanyag-tartalmának teljes oxidációjából nyerhető 
teljesítmény.

biológiai  tisztítási technológiáknál. Ennek következtében jelentősen ki-
sebb mennyiségű, további kezelést/elhelyezést/ártalmatlanítást igénylő 
fölös biomassza keletkezik. Szennyvíztisztítási célokra a méretnövelési 
kísérletek alapján elsősorban az előző fejezetben bemutatott egyterű, 
légkatódos és membrán nélküli, folytonosított konstrukciók tűnnek a 
legmegfelelőbbnek. Az MFC-alapú szennyvíztisztítási technológiák je-
lenleg elsősorban labor- és félüzemi méretben állnak rendelkezésre vi-
lágszerte, fejlesztésükben a méretnövelés mellett a szerkezeti anyagok 
árának csökkentése és a gazdasági versenyképesség elérése az elsődle-
ges kutatási cél. A közeljövőben várhatóan a nagy biodegradálható szer-
vesanyag-tartalommal rendelkező (pl. élelmiszeripari, sör- és boripari 
eredetű) szennyvizek kezelésében, valamint a kis méretű kommunális 
telepek esetében jelenthetnek az MFC-alapú szennyvíztisztítási techno-
lógiák alternatív, energiahatékony megoldást.

3. Alkalmazás bioszenzorként
A mikrobiális üzemanyagcellák fontos felhasználási területe a bioszenzor-
ként történő alkalmazás gyors in situ szennyezőanyag-analízisre. Belátha-
tó, hogy a cella által produkált áramerősséget meghatározza a biológiai 
folyamatok sebessége: a külső áramkörön akkor halad át több elektromos 
töltés, ha adott idő alatt az exoelektrogén biofilm több, az anódtérben ta-
lálható szubsztrátok biodegradációjából származó elektront ad le az anód 
felületére. Ennek megfelelően az MFC anódterébe történő minta beada-
golását követően mérhető különböző elektromos jellemzők (feszültség/
áramerősség/teljesítmény) változása a szennyezők biológiai hasznosítha-
tóságával vagy toxicitásával hozható összefüggésbe. Alacsony koncentrá-
ciótartományoknál (Lóránt et al. 2015) egy minta biológiailag hasznosít-
ható oldottszervesanyag-tartalma is meghatározható a cellában kialakuló 
feszültség- vagy áramerősség-értékekből. Acetát és pepton szubsztráttal 
végzett kísérletekben vizsgáltuk a külső áramkörben mérhető áramerős-
ség szubsztrátkoncentráció-függését (Tardy et al. 2017). A három párhu-
zamosan üzemeltetett cella által szolgáltatott áramerősség-értékeket a 
biodegradálható	KOI-koncentráció	 függvényében	ábrázolva	 (ld.	4.	ábra)	
megállapítható, hogy az áramerősség a Monod-kinetikára jellemző telí-
tési	görbét	mutatja.	A	0-tól	~60	mg	biodegradálható	KOI/l-ig	terjedő	kon-
centrációtartományban megfelelő kalibrációt követően tehát az árame-
rősség értékéből közvetlenül következtetni lehet az anódtérben lévő 
oldat szervesanyag-tartalmára. Ez a módszer ígéretes fejlesztési irányt 

4. ábra: Áramerősség KOI-függése alacsony koncentrációtartományok esetén, 
négy cellát vizsgálva

5. ábra: Különböző szervesanyag-tartalmú minták mérése során tapasztalt 
áramerősség-idő görbék
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Ez az érték a fentiekben megadott paraméterek alapján számított el-
méleti maximális kinyerhető teljesítmény értékét adja meg. A szennyvíz 
tényleges szervesanyag-tartalmának biodegradálhatósága, valamint az 
energia kinyerésének hatékonysága (akár mikrobiális üzemanyagcellában, 
akár egyéb módon, pl. biogáz termelésével) jelentősen csökkenti ezt az 
elméleti maximális értéket. 80%-os feltételezett biodegradálható szerves-
anyag-hányad felhasználásával és az MFC-k jövőbeli alkalmazására extra-
polált 25%-os feltételezett energia-visszanyerési hatékonysággal (Logan, 
2008) számolva a budapesti szennyvízből kinyerhető teljesítmény: 

Ez alapján kiszámítható az, hogy az egy év alatt termelhető elektromos 
energia közel 93 000 MWh-t tesz ki. A hulladékból előállított megújuló 
energia átlagos kötelező átvételi tarifáinak (mekh.hu) ismeretében ki-
számítható a feltételezés szerint kinyerhető energia piaci értéke, amely 
2,5-3 milliárd Ft/évre rúg. Fontos megjegyezni, hogy számításunk csu-
pán közelítés, mely az energiatartalom és annak értéke nagyságrendjét 
hivatott megbecsülni. Mindazonáltal a kapott eredmények egyértelmű-
en arra utalnak, hogy a szennyvíztisztítás területén az energia-visszanye-
résben nagy lehetőségek rejlenek, így a jelenlegi technológiák (anaerob 
rothasztás, biogáztermelés) továbbfejlesztése mellett új, pl. mikrobiális 
üzemanyagcellákon alapuló technológiák kidolgozása és alkalmazása az 
ágazat környezeti és gazdasági fenntarthatóságát is jelentősen előre-
mozdíthatja.

6. ábra: Tengeri meteorológiai bója energiaellátását biztosító üledék-MFC-k




