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A szennyvíztisztítás egy innovatív módja lehet a jövőben a villamosener-
gia-termelésre is képes mikrobiálisüzemanyagcella-technológia (micro-
bial fuel cell – MFC-technológia). Egy ilyen berendezést fejlesztett ki több 
lépcsőben a PANNON Pro Innovációs Kft. A prototípus fejlesztése három 
lépcsője során a megfelelő szerkezeti anyagok és szerkezeti kialakítás ki-
választása után a harmadik lépcsőben már valós ipari környezetben vizs-
gáltuk a berendezés működését. 

1. Bevezetés
A világon a nagymértékű gazdasági fejlődés és népességnövekedés kö-
vetkeztében az energiaigény is növekszik, ezért az emberiségnek egyre 
inkább szüksége van új, alternatív technológiákra és megújuló energia-
forrásokra. 

Az emberi tevékenység révén termelődött nagy mennyiségű szenny-
víz a jövőben kezelendő probléma helyett akár energiaforrássá is válhat. A 
napjainkban legelterjedtebb, úgynevezett eleven iszapos szennyvíztisztí-
tás nemcsak nagy körültekintést és szakértelmet igényel, hanem energia-
fogyasztása és így a kapcsolódó működtetési költsége is jelentős. 

Ehhez képest ha 220 gramm biológiailag bontható KOI-val számolunk 
(kémiaioxigén-igény, a szennyvíz szennyezőanyag-tartalmára vonatkozó 
mérőszám) egy lakosra egy nap alatt, akkor az személyenként 35 W-os 
energiaekvivalensnek felel meg. A hatékonyan működő szennyvíztele-
pek ehhez képest 5–20 W/lakos energiafelhasználással bírnak, tehát az 
energetikailag önfenntartó működés elméletileg lehetséges (Jenkins 
& Wanner, 2014). Fejlesztésünk tárgya, az MFC-technológia a hatékony 
szennyvíztisztitás mellett képes a szerves szennyeződések oxidálásából 
közvetlen módon bioelektromosságot előállítani. 

2. Az MFC működésének alapjai
Bár a mikrobiális üzemanyagcellákról (microbial fuel cell, azaz MFC) 
már 1911-ben publikált M. C. Potter, néhány korai példától eltekintve 
jelentős előrelépések csak az utóbbi 10-15 évben történtek. Egy MFC 
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1. ábra: Az MFC-ben zajló alapvető folyamatok (Lovley, 2006)
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nem megfelelő kémiai stabilitás, kis felület, nagy pórusméret, nem megfe-
lelő mechanikai stabilitás, biokompatibilitás hiánya, korrodálódás és ma-
gas költség. Az ár csökkentése és a szerkezeti kialakítás javítása érdekében 
számos kutatás célja, hogy különböző hulladékokból készítsenek anódot, 
azonban az elektrokémiai teljesítmény ilyenkor általában nem megfelelő. 
Az elektródok tulajdonságait különböző felületkezeléssel, bevonatolással 
és kompozit megoldásokkal próbálják fejleszteni. Talán a leggyakrabban 
alkalmazott anódok a grafitszemcsék és a granulált aktív szén, mivel ezek 
nagyságrendekkel olcsóbbak, mint a szénpapír/szénszövet (Yaqoob, Ibra-
him, & Rodríguez-Couto, 2020).

A katód anyagában az egyik lehetséges csoportosítást az adja, hogy 
van-e benne nemesfém-katalizátor (például platinakatalizátor), vagy sem. 
A platinafémmentes katódok feloszthatók szénalapú (például aktivált 
szén, szén nanoszövet, grafén nanolapok), illetve átmeneti fémet (vasat, 
mangánt, kobaltot, nikkelt) tartalmazó elektródokra. A szénalapúak relatí-
ve megfizethetőek, nagy a felületük, jó a vezetőképességük, és ellenálló-
ak „durva” reakciókörülmények között is. Azonban teljesítményük nagyon 
limitált az átmenetifém-tartalmú elektródokhoz képest. Ezért általában 
nem önmagukban alkalmazzák őket. Az átmeneti fémeket alapvetően 
háromféle módon alkalmazzák: oxidként, valamilyen makrociklikus mole-
kulába komplexálva vagy pirolízissel előállítva, egy szerves prekurzorból 
és fémsóból kiindulva (Kodali et al., 2018). 

Következtetésként elmondható, hogy elengedhetetlen olyan elektró-
danyagot találni, amely megfizethető, ugyanakkor nagy fajlagos felülettel 
és porozitással bír, ezenkívül stabil és jó a vezetőképessége. 

Membránok tekintetében az olcsóbb anyagok felkutatása szintén 
fontos kihívás, mert például a Nafion® megfelelően alkalmazható, de ára 
nem teszi lehetővé a méretnövelést. Szóba jöhetnek különböző márkane-
veken jegyzett vagy egyedi fejlesztésű más szerves anyagok, sóhidak, 
üvegszálas szűrők, nejlonok, kerámiák, cserepek, sőt, még különböző la-
texalapú anyagokkal is kísérleteztek. Némelyik, bár a Nafion®-nál olcsóbb, 
még mindig relatíve drága, illetve sok esetben nehezen kezelhető, köny-
nyen elszennyeződik, és nagy a belső ellenállása (Chouler et al., 2017).

Ezen kulcsfontosságú alkatrészek elrendezésére sokféle MFC-kialakí-
tás létezik, ezek közül most csak egyet emelünk ki, amelyet a mi példánk 
esetében alapul vettünk, ez pedig a légkatódos kialakítás, amely az MFC-k 

 működésének biológiai hátterét az exoelektrogén baktériumok jelentik, 
amelyek képesek szigorúan anaerob környezetben a szerves anyag lebon-
tása során nyert elektronokat egy szilárd vezető felületére átadni. 

A heterotróf mikroorganizmusok szerves anyagokból nyerik a tá-
panyagot és az energiát, miközben a felhasznált szerves szubszrátokat 
szén-dioxiddá alakítják. Anyagcseréjük közben ezzel párhuzamosan redu-
kált koenzimek keletkeznek, melyeket oxidálni, azaz regenerálni kell. Ehhez 
a redukált koenzimekről az úgynevezett légzési elektrontranszportlánc 
veszi át az elektronokat. Az elektrontranszportlánc működésekor egy sor 
enzimkomplex végigszállítja az elektront, mely utolsó lépésként átkerül 
a terminális elektronakceptorra (TEA). A természetben a legáltalánosabb 
TEA az oxigén, de lehet még például szulfát és nitrát is (Jacquelyn & Lau-
ra, 2015). Ha azonban ezek a „hagyományos” TEA-k nem elérhetőek (azaz 
a reakcióközeg anaerob és reduktív), akkor az exoelektrogén mikroorga-
nizmusok versenyelőnybe kerülnek a többi mikroorganizmussal szemben, 
hisz ezek nemcsak oldott TEA-t tudnak használni anyagcseréjükhöz. Kü-
lönlegességük, hogy sejten kívüli szilárd vezető felületére is képesek elekt-
ronokat átadni. Így ilyen körülmények között el tudnak szaporodni. 

3. Az MFC-ben zajló alapfolyamatok
Az MFC-ben zajló alapfolyamatok az 1. ábrán láthatóak. A természetben 
zajló folyamatokat térben különválasztjuk, így a rendszert egy áramkör-
ként is felfoghatjuk. A mikroorganizmusok az anódtérben találhatóak; a 
szerves szubsztrát lebontása itt történik szigorúan anaerob, reduktív kö-
rülmények között. Erre azért van szükség, mert az exoelektrogén mikro-
organizmusok sokkal inkább preferálják elektronakceptorként az oxigént 
(vagy bármely más oldott TEA-t) az elektródfelülettel szemben, így ezek 
jelenlétében az áramtermelés meghiúsulna (Logan, 2008). Ezenkívül az 
oxigén jelenléte akár toxikus is lehet a mikroorganizmusok ezen csoport-
jára nézve. A katódtér ezzel szemben aerob; intenzíven levegőztetett vagy 
úgynevezett légkatód, azaz a levegő oxigénjét használja fel. Az anód- és 
katódteret egy speciális ioncserélő membrán (PEM: proton exchange 
membrane) választja el, mely többnyire valamilyen polimer. 

Az 1. ábra szemléletesen bemutatja az MFC-k működését: a baktéri-
umok leadják elektronjaikat az anódra, melyről az áramkörön keresztül 
a katódra jutnak, ahol az (oldott) oxigénnel és protonokkal reagálnak az 
alábbi egyenlet szerint:

O2+4e-+4H+=2H2O   (1)

A katódon a protonok utánpótlását az biztosítja, hogy a kialakuló gradi-
ens hatására a mikrobák által termelt protonok a protonszelektív memb-
ránon keresztül átáramlanak az anódtérből a katódtérbe. Az oxigén után-
pótlásának érdekében intenzív levegőztetést/légkatódot alkalmaznak, 
így a sebességmeghatározó lépést nem az oxigén beoldódása, hanem a 
katódreakció jelenti.

4. Az MFC-k szerkezeti anyagai és kialakítása
Az MFC-k fejlesztésénél és méretnövelésénél kulcsfontosságú, hogy mi-
lyen szerkezeti anyagokat használnak hozzá. Ebben az alfejezetben a há-
rom legfontosabb komponens anyagát tárgyaljuk: az anódét, a katódét, 
illetve az ionszelektív membránét. 

Az anódtér az oxidáció helyszíne, az exoelektrogén mikroorganizmu-
sok az itt elhelyezett elektródra adják le az elektronokat. Sokféle típusú 
anyagot vizsgáltak erre a célra, úgymint szénalapú anyagok (szénpapír, 
szénszövet, szénrúd, szénkefe stb.), fémek/fémoxidok (például ezüst, alu-
mínium, réz) és vezető polimerek (például polipirrol, polianilin). Az anód 
anyagában leginkább az alábbi faktorok jelentik a korlátozó tényezőket: 

2. ábra: A légkatódos MFC ábrája (Sevda et al., 2013)
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nyezetben is vizsgáltuk az eszköz működését, és kiderült, hogy könnyen 
működtethető és karbantartható. A pályázat végrehajtása során az ipari 
környezetbe integrálható prototípusig három lépésben jutottunk el, eze-
ket mutatjuk be a következőkben. E lépések nemcsak az adott MFC-tech-
nológia fejlesztése miatt érdekesek, hanem általános érvényű léptéknö-
velési lépésekként is megállják a helyüket.

Az első lépés célja a működési elv igazolása volt, amelyet egy kis 
léptékű berendezéssel tettünk meg. A laborméretű (kb. 5 liter térfogatú), 
műanyagcső-alapú prototípussal történő tesztek célja annak bizonyítása 
volt, hogy a kiválasztott elektródok és azok elrendezési elve működőké-
pes-e, és továbbléphetünk-e a nagyobb méret irányába. Maga a cella ki-
alakítása még nem tükrözte a megcélzott prototípus kialakítását, illetve 
célunk még nem a valódi szennyvíz alkalmazásával történő hatékony-
ságmaximalizálás volt. Ezzel a cellával csupán az elektródkialakításokat 
teszteltük. Fontos szempont volt, hogy mindként elektród karbonalapú 
legyen, azaz hogy a költségcsökkentés érdekében ne használjunk fémes 
anyagokat (noha ez a coulombikus hatékonyság rovására történik). A tesz-
tek bizonyították, hogy a karbonszálalapú kefeelektródok kialakítása és 
elhelyezése működőképes, mivel a polarizációs tesztek esetében a külső 
ellenállás változásának függvényében akár 0,5 V feszültség is mérhető 
volt a két elektród között mesterséges szennyvíz használata mellett. Így 

a —működési elv és a kulcskomponensek (azaz az elektródok) anyagának 
és elrendezésének igazolása volt az első sikeres lépés a léptéknövelés irá-
nyába. 

A második lépés a tervezési kialakítás igazolása volt, azaz ebben az 
esetben a megalkotott kis léptékű berendezés (második körös prototípus) 
már a megcélzott, iparilag releváns prototípus kialakítását és szerkezetét 
követte. Ezáltal a második fejlesztési kör célja annak bizonyítása volt, hogy 
a tervezett kialakítás és anyagok megfelelőek-e, és továbbléphetünk-e a 
nagyobb méret irányába. Felépítésében ez a prototípus nagyon hasonló 
az ipari környezetbe integrálható végleges prototípushoz, csak mérete, 
így űrtartalma is kisebb, körülbelül 1 liter. Ez az első lépésben sikeresen 
működő elektródtípust és elrendezést tartalmazta. Ebben a körben már 
kijöttek a prototípus-fejlesztés buktatói is, mivel az első tesztek folyamán 

egyik nagy csoportját jelenti. Felépítése egyszerű, mivel csak anódtere van 
(2. ábra). A protonok a membránon áthaladva a katód felületére kerülnek, 
amely másik fele a külvilág, azaz levegő felé nyitott, innen veszi fel közvet-
lenül az oxigént. Nagy előnye a költséghatékonyság, mivel az üzemeltetés-
nél megtakarítható a levegőztetésre fordítandó energiaigény. Gyakorlati 
tapasztalataink alapján ugyanakkor nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy 
a membrán és/vagy a katód és azok rögzítése az MFC házába megfelelően 
akadályozza meg a víz szivárgását. A legmagasabb nettó energianyereség 
kutatások szerint ilyen felépítéssel érhető el (Park & Zeikus, 2002).

5. Az MFC alkalmazása
Míg a biomasszában tárolt energiát tüzelőanyagokkal működő villamos 
erőművek csupán 30-40%-os hatékonysággal (Rankine-ciklus) tudják 
átalakítani, addig az MFC-k képesek közvetlenül elektromos energiává 
alakítani a biodegradálható szerves anyagokban tárolt kémiai energiát. 
Akár extrém magas, 97%-os coulombikus hatékonyság is elérhető, azaz a 
szerves vegyületek oxidálásából nyert elektronok 97%-a az anódról eljut 
a katódra (Rosenbaum, Zhao, Schröder, & Scholz, 2006). Ilyen hatékony-
ságokhoz azonban drága katalizátorokra van szükség, például platinára. 

Az MFC-k egyik, már működő alkalmazási területe, hogy szenzorok-
nak biztosítsák az energiaellátást. Az egyik első ilyen eszköz egy olyan 
MFC-berendezés volt, mely tengeri üledék szerves szubszt-
rátjainak lebontásából termelt energiát, így biztosítva egy 
meteorológiai bója független működését, jeltovábbítását 
(Tender et al., 2008). Maga a technológia ugyanakkor bi-
oszenzorként is működhet, mivel a cellák detektálható, a 
szubsztrát koncentrációjától függő jelet képesek adni árame-
rősség vagy leadott teljesítmény formájában (Wang, Bernar-
da, Huang, Lee, & Chang, 2011). Erről a lehetséges alkalmazá-
si területről és műszaki megoldásairól a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem kollégái írtak már korábban 
a Vízmű Panoráma hasábjain (Vízmű Panoráma 2018/4).

Az MFC-k kommunális szennyvízkezelésre történő alkal-
mazásának ötlete már az 1990-es években megfogalmazó-
dott (Habermann & Pommer, 1991): a jelen levő szerves kom-
ponensek szinte mind biodegradálhatók, ennek megfelelően 
az MFC számára is potenciális szubsztrátok. A konvencionális 
eleven iszapos szennyvíztisztítás egyik kihívása, hogy a bio-
massza folyamatosan keletkezik, és a szennyező anyagokhoz 
hasonlóan szennyvíziszap formájában eltávolításra szorul. Az 
MFC nagy előnye, hogy a biomassza-képződés minimális, mi-
vel az elektrogén biofilmből egyszerre csak annyi tud létre-
jönni, amennyi közvetlenül kötődni képes az anód felületén, 
így a biomassza-termelés erősen limitált. 

Számos kutatás eredményei alapján elmondható, hogy 
a technológia alkalmas lehet a szennyvízkezelésbe történő integrálásra 
(Huggins, Fallgren, Jin, & Ren, 2013), azonban ritkák a léptéknövelt, ipari 
léptékben releváns méretű MFC-vel végzett tesztek. Ezek elterjedésének 
útjában ugyanis számos akadály áll, mint például az alacsony hatásfokú 
villamosenergia-termelés, az áraminstabilitás, a magas belső ellenállás és 
a drága szerkezeti anyagok. Ezek a területek sok kutatást és az MFC-ben 
zajló folyamatok mélyebb megértését igénylik.

6. Gyakorlati alkalmazás
A VEKOP-2.1.7-15-2016-00085 azonosítószámú pályázat keretében egy 
ipari szennyvíztisztításba integrálható MFC-prototípust hoztunk létre. 
Ez egy olyan, egyedülálló kialakítású, légkatódos MFC-technológia, ami 
modulként használva könnyen léptéknövelhető. A projekt során ipari kör-

Ipari környezetbe integrált MFC-prototípus, előfermentáló tartállyal, ülepítővel és adatgyűjtő 
elektronikával
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Az ipari partnernél elhelyezett cellát az első hosszú távú teszt során 
fél évig üzemeltettük, azonban ebből több hónap ment el az integráció 
finomhangolásával és kisebb-nagyobb nem várt problémák elhárításá-
val. Az adatgyűjtő elektronika rendszeresen  rögzítette és továbbította az 
elektródok között mért feszültség-, hőmérséklet- és pH-adatokat. Ebben 
a tesztidőszakban a fő indikátor a feszültségérték volt, amely jól mutatta 
a cella működését. A két párhuzamosan kötött cellában összesen 4 pár 
elektród volt. Az ezen párok között páronként mért értékek jó egyezést 
mutattak egymással, és a feszültségérték 0,2 V körüli értékre állt be. Et-
től természetesen voltak eltérések is, ezekre egyrészt a hőmérséklet volt 
hatással, másrészt pedig feltételezhetően a szennyvíz összetétele. Ezen 
tesztidőszak alatt még nem volt célunk a tisztítási hatásfok optimalizálása, 
így a berendezésből kilépő KOI-érték mérése csak alkalomszerű volt. Ezen 
adatok alapján azonban elmondható, hogy a szervesanyag-eltávolítási 
hatásfok a 80%-os értéket is megközelítette (az erősen ingadozó minő-
ségű, de minimum 270–300 mg/L KOI-t tartalmazó bejövő nyers szenny-
víz esetében). A következő lépésben újabb hosszú távú tesztek folyamán 
cél a KOI-eltávolítás profiljának és hőmérsékletfüggésének a felvétele, va-
lamint a működés optimalizálása. Minden fél nyitott arra, hogy ezek az 
értékek további hosszú távú tesztek alapján optimalizálásra kerüljenek.

7. Összegzés
A pályázat eredményeképp sikerült kidolgoznunk és integrálnunk egy 
léptéknövelhető és moduláris MFC-konstrukciót. Az első hosszú távú 
tesztek alapján igazoltuk ennek működését, és további vizsgálatokkal 
és részletesebb kísérleti tervvel, akadémiai partner bevonásával szeret-
nénk a jövőben optimalizálni a tisztítás hatékonyságát. Az ipari partner 
nyitottsága és elkötelezettsége elengedhetetlennek bizonyult a tesztelési 

szivárgást tapasztaltunk, így a kialakítást módosítottuk. A tesztek 
bizonyították a kialakítás megfelelőségét, mérhető cellafeszültség 
(0,5 V) mellett – kísérleti paraméterek függvényében – 50–70%-os 
szervesanyag-eltávolítási hatásfokot is mértünk. 

Az első két lépés tapasztalatai alapján épült meg a releváns, ipa-
ri környezetbe telepített, nagy léptékű prototípus, azaz a harmadik 
körös, végleges verzió. A léptéknövelés miatt ez a fejlesztési lépcső, 

így a prototípus is külső, immateriális javakon alapuló elemeket is tartal-
mazott, és a licencet hozzá a BES Európa Kft.-től szereztük be. A harma-
dik fejlesztési kör célja – az előző lépések alapján – az ipari környezetbe 
illeszthető, léptéknövelt prototípus összeállítása volt mint a pályázat fő 
eredményterméke. A végső kialakítás a második prototípushoz hason-
lóan légkatódos, egy tesztmodul térfogata körülbelül 15 liter. A modul 
úgynevezett tálcás MFC, ahol a téglalap keresztmetszetű műanyag ház 
belsejében található az anódtér a karbonelektróddal, és a ház oldalán ki-
vágott ablakokba kerülnek térelválasztókként a membrán- és légkatóde-
lemek. Ebben a lépésben már 3D nyomtatott alkatrészeket is használtunk, 
illetőleg szenzorokkal, külön adatgyűjtő és adattovábbító egységgel lát-
tuk el, így az interneten is lehetett követni a cella, valamint a szennyvíz és 
környezet állapotát. 

Ezt a verziót már az ipari partner szennyvíztisztító telepén teszteltük, 
ahova nagyobb részben ipari, kisebb részben kommunális szennyvíz ke-
rül. Mivel a karbonszálból készült anyagok az MFC fontos szerkezeti ele-
mei, így ezen együttműködés kapcsán az ipari partner számára is egy új 
potenciális alkalmazási terület nyílhat meg. 

Ebben a lépésben ugyanakkor kihívást nemcsak a cella léptéknövelt 
kialakítása jelentett, hanem az ipari folyamatba integrálás is, mivel szük-
séges volt a bejövő ipari szennyvíz előkezelése is. Ez két lépcsőből állt: 
egy előfermentációs lépésből, amikor a szennyvíz a cellára adagolás előtt 
kevert reaktorban 2-3 napot pihent, ahol a nehezen biodegradálható, le-
begő anyag formájában levő szennyezések részben könnyen biodegra-
dálhatóvá alakultak át. Ezután egy ülepítőn keresztül jutott a két, párhuza-
mosan kötött cellába, ahol szintén 2-3 napos tartózkodási idő következett. 
Az ülepítés célja a szennyvízben található lebegő anyag eltávolítása volt, 
hogy a cellában és csövekben ne okozzon dugulást. 

Adatgyűjtő elektronika, adagolószivattyú és ülepítőtartályok üresen és működés közben
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folyamatban és annak várható folytatásában is.  A prototípus fejlesztése a 
magyar állam és az Európai Unió támogatásának köszönhetően valósult 
meg a VEKOP-2.1.7-15-2016-00085 azonosítószámú, „Szennyvíztisztításba 
integrált MFC-berendezés kifejlesztése a Pannon Pro Innovációs Kft.-nél” 
című pályázat keretében.
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