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چکیده
فاضالبها منشأ اصلی بسیاری از آلودگیهای آبی در ایران و جهان بهشمار میآیند .آلودگی زیستمحیطی گسترده ،خطری استت کته
موجودات کنونی و آیندگان را به شدت تهدید میکند .پیل سوختی میکروبی ) (MFCبه عنوان فناوری انرژی تجدید پذیر چند منظوره
به طور همزمان میتواند در تصفیه فاضالبهای مختلف و تولید برق یا زیستهیدوژن به طتور گستترده مصتر شتود .در ایت ماالته،
عملکرد انواع MFC

از نظر تولید توان ،حذ آالیندههای سمی نظیر فلزات سنگی و کارایی تصفیه فاضالب با معیار پارامترهایی چون

مصر اکسیژن شیمیایی ) (CODو بازده کولونی ) (CEمرور شده است .در ای مااله ،فاضالبهتا در چنتد گتروه کلتی فاضتالبهتای
سنتزی ،صنایع غذایی ،صنعتی ،خانگی و شهری تاسیم بندی شدهاند .توان خروجی پیل سوختی میکروبی و میزان تصفیه فاضالب در
آن به شرایط عملیاتی نظیر نوع فاضالب و قدرت یونی آن ،دبی ورودی ،دما ،pH ،میزان بارگیری آلتی ،زمتان مانتد هیتدرولیکی ،نتوع
کنسرسیوم میکروبی و کارایی رویاندودی ،و مااومت درونی وابسته است.
کلیدواژه ها :پیل سوختی میکروبی ،تصفیه فاضالب ،تولید الکتریسیته ،زیستانرژی ،فاضالب صنایع غذاایی ،فاضذالب
صنعتی ،فاضالبهای خانگی و شهری

 .1مقدمه



تجاری با عنوان فاضالب محیطی اجتماع 1نامیده میشود که شتامل

اساساً فاضالب به گندابی حاوی مجموعهای از آالیندههای بیمتاریزا

حجم زیاد آب و ماداری مواد جامد ترکیبات کرب چون پسماندهای

گفته میشود که منشأ آن میتواند منابعی چون پسماندهای خانگی،

انستتانی ،کاغتتذ و گیتتاه و جتتز آنهتتا هستتتند .در کنتتار ای ت گتتروه از

ستتازمانی ،مؤسستتات تجتتاری و صتتنعتی باشتتد ،و غالبتاً بتتا آبهتتای

فاضالبها ،فاضالبهای صنعتی نیز وجود دارند کته در ایت گستتره

زیرزمینی و آبهای سطحی ناشی از بارش همراه میشتوند .معمتوالً

غالبتا ترکیبتات آلتی متتازر از واکتن هتای شتیمیایی ،فیزیکتی یتتا

فاضالبهتای ناشتی از پستماندهای ختانگی ،ستازمانی و مؤسستات

زیستیاند[.]1

* ایران ،تهران ،پژوهشگاه نیرو ،گروه مواد غیرفلزی
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1. Sewage/Community Wastewater

منشأ بسیاری از بیماریهای واگیردار عفونی ،باکتریهای بته دستت

سوختی میکروبی بترای انتواع فاضتالب اعتم از شتهری ،کشتاورزی،

آمده از فاضالب شناخته شد .تا قبل از سال  1033میالدی ،تمتامی

کارخانجات مختلف از جمله آبمیوه و نوشتیدنی و صتنایع چتوب و

فاضالبها آزادانه در محیط رها میشدند .نخستتی تتالشهتا بترای

کاغذ ،پاالیشگاهها و شرکتهای نفتی ،و حتی شیرابه زبالتههتا آن را

جمع آوری فاضالب در سال  1633صورت گرفتت کته در آن زمتان

در کانون توجه قرار داده است[.]12-14

فاضتتالبهتتا را در زمتتی هتتای کشتتاورزی و یتتا در آبهتتای آزاد

پیل (یاختة) سوختی میکروبی 3به دلیتل کتاربرد دوگانته در زمینته

رها میکردند[3و .]2پژوهشگران به سرعت پی بردند که رهتا کتردن

تصفیه و نیز تولید انرژی پاک بسیار مورد توجته پژوهشتگران دنیتا،

فاضالب در زمی هتای کشتاورزی و آبهتای آزاد بته دلیتل پخت

به خصوص در دهههای اخیر ،بوده استت[ .]15-21ایت فنتاوری را

ریزاندامگانها 1و کاه

کیفیت زمی های کشاورزی و آب دریاهتا و

میتتوان از لحتا تولیتد انترژی از فاضتالب ،در شتمار انترژیهتای

به مخاطره انداخت حیات دریایی ،راهکارهای نابجایی اند و طبیعتت

تجدیدپذیر و از سوی دیگتر ،از نظتر تصتفیه آالینتدههتای مختلتف،

تحمل ای حجم فاضالب را نخواهد داشت.

ازجملة روشهای حذ آالیندههای زیست محیطی به حستاب آورد.

به طور کلی ،بی سالهای  1633تا  ،1603تمرکز برای حل مستلله

میزان اندک تولید انرژی در ای فنتاوری یکتی از چتال هتای مهتم

تصفیه فاضالب محدود به حذ متواد معلتو و سوسنانستیون از آن،

پی روی پژوهشگران بهشمار میآید که امروزه تحایاات گستردهای

 BOD2و حذ ریزاندامگانهای بیماریزا محدود بوده استت

در ای زمینه در حال انجام است[ .]22-25البته همی میزان اندک

کاه

و از اوایل  1603تا  1663موضوعاتی چون حذ نیتروژن و فستفات

تولید انرژی پاک ،در کنار صرفهجویی در مصر انرژیای که در ای

نیز مورد توجه قرار گرفتند[5و .]4بته طتور کلتی ،در ایت ستالهتا

فناوری تحاو مییابد ،توجه پردامنة دنیای امروز را که با چال های

تالشهای جهتانی بته ارتاتای کیفیتت آبهتای ستطحی از طریتو

بزرگ گرمای

زمی ناشی از مصر سوختهای فسیلی روبرو است،

گسترش روش های تصفیه فاضالب ،معطو شد .از ستال  1663بته

به خود جلب کرده است .از سوی دیگر ،توانایی حذ انواع متنتوعی

بعد نیز ای روند با توجه به یافتههای آسیبهای آزار بلند متدت ایت

از آالیندهها و تولید لج فعال اندک ،در ای روش تصفیه سبب شده

آالیندهها در سالمتی انسانها و ایجاد دگرگتونی در محتیط زیستت،

تا ای فناوری به عنوان یک روش سازگار با محتیط زیستت جایگتاه

شتاب داده شد[.]9

ارزشمندی به خود اختصاص دهد ،به خصوص در کشتورهایی ماننتد

روشهای متداول تصفیه هوازی فاضالبهتایی چتون فاضتالبهتای

کشور ما که با مشکالت عمده زیست محیطی روبرو هستند.

خانگی ،نه تنها مستلزم هزینههای گزا است ،بلکه انترژی بستیاری

اجزای تشکیلدهنده هر پیل سوختی میکروبی عبارتند از :آند ،کاتد

هم صر عملیاتی کردن آنهتا متیشتود (متالالً ،هتوادهی فاضتالب

و گاهی غشاء تبادل پروتون است .در مخزن آند ،ریزانتدامگانهتا بته

حدود  3/5کیلووات بر متر مکعب انترژی نیتاز دارد) .عتالوه بتر آن،

صورت بیهوازی موجب اکسای

ترکیبات سوخت میشتوند کته در

مادار زیاد لج تولید شده خود به مرحله تصفیه جداگانه نیاز دارد و

ازر ای فرایند الکترون و پروتون و کرب دیاکستید تولیتد متیشتود.

یکی از مشکالت عمده بهشمار میآید که یافت راه حل بترای آن تتا

الکترون تولید شده از طریو الکترود آنتد بته ستمت متدار ختارجی

 %93از کل هزینه عملیات تصفیه را به خود اختصاص میدهد[ .]0و

هدایت میشود و پس از آن به الکترود کاتد میرسد که در ای میان

اما در فناوریهای دنیای امروز ،فرایندهایی مورد توجهاند که با توجه

الکترونهای انتاالیافته از طریو مدار خارجی منشتأ تولیتد نیتروی

به حجم انرژی ذخیره شده در فاضتالب عتالوه بتر تصتفیه ،توانتایی

الکتریسیته خواهند بود .از سوی دیگر ،پروتون تولید شده در فراینتد

بازیابی ای انرژی را نیز داشته باشند .یکتی از ایت فنتاوریهتا پیتل

اکسای

سوخت توسط ریزاندامگانها در مختزن آنتد از طریتو غشتا

سوختی میکروبی است که عالوه بر توانایی بازیابی انرژی از فاضالب،

تبادل پروتونی به سمت مخزن کاتدی نفوذ میکند (بهخاطر برقراری

تولیتد لجت در انتهتای

تعادل بار در سیستم) .در مخزن کاتد نیز پذیرنده الکتترون (معمتوالً

سبب کاه

هزینه مصر انرژی و کتاه

جایگاه فناوری پیل سوختی میکروبی در تصفیه انواع فاضالبهای صنعتی... ،

سیستمهای تصفیه فاضالب وقتی مورد توجه جدّی قرار گرفتت کته

فرایند تصفیه نیز می شود[ .]0-11همچنی  ،کتاربرد گستترده پیتل

اکسیژن) به وسیله الکترونهای انتاال یافته از متدار و پروتتونهتای
1. Microorganisms
2. Biological Oxygen Demand

)3. Microbial Fuel Cell (MFC
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نفتتوذی از طریتتو غشتتا کاهیتتده شتتده و آب تولیتتد متتیکنتتد

ب .تأثیر pH

(شکل ( .]29-20[))1یکی از موانع در سر راه گسترش فناوری پیتل

وجتتتتتود گرادیتتتتتان غلظتتتتتت  pHدر اطتتتتترا  ،محتتتتتدودیت

سوختی میکروبی ،توان خروجی اندک است که محااتان امتروزه بتا

الکتروشیمیایی/ترمودینامیکی در پیل را به بار خواهتد آورد .افتزای

ارائه راه حلهای متفاوتی چون اصتال الکتترودی[25و ،]24اصتال

 pHدر مخزن کاتدی ،بنابر معادله نرنست ،به طور چشمگیری سبب

ساختاری[ ]26و شرایط عملیاتی[ ]33در صتدد برطتر کتردن آن
هستند.

کاه

جریان تولیدی در پیل سوختی میکروبی خواهد شتد( .بنتابر

معادله نرنست پتانسیل کاه
واقعنگار دادهها
محل قرارگیری
الکترود مرجع و
ورودی بافر

مییابد ).در واقع ،کاه

اکسیژن با کاه

مادار  pHافتزای

 pHسبب بهبود در فرایند کاه

اکستیژن

و در نتیجتتته جریتتتان خروجتتتی از پیتتتل ستتتوختی میکروبتتتی

محل قرارگیری
الکترود مرجع

میشود[34و .]33از سوی دیگر ،شرایط رشد بهینه برای بتاکتریهتا
 pHنزدیک به خنالی است و فعالیت بتاکتریهتا نیتز بستیار بته

پمپ هوا

داخل سلولی و خارج سلولی آنها وابسته است .بسته به نوع باکتری

آند

کاتد

pH

و شرایط رشد آن ،تغییرات  pHبه پارامترهای فیزیولتوژیکی دیگتری
چون غلظت یونها ،پتانسیل غشا و نیروی محرکه پروتون و تشتکیل
ورودی فاضالب

غشا

زیستفیلم نیز تأزیر میگذارد .البته مشتخ

شتده استت کته تنهتا

ماادیر pHهای نزدیک بته محتدوده  9تتا  6بترای رشتد و عملکترد
باکتریها در مخزن آندی مناسباند .با ای حال  pHآندی پایی نیز

شکل  .1نمودار شماتیک پیل سوختی میکروبی دو مخزنی.

سبب افزای

سرعت انتاال پروتون و افزای

دسترسی به پروتون در

کاتد میشود .به هر حال اختال  pHدر مخازن آنتدی و کاتتدی در
عالوه بر عوامل یاد شتده ،پارامترهتای دیگتری نیتز در بهینتهستازی
عملکرد پیلهای سوختی میکروبی نا

به سزا دارند که به اختصتار

بیان خواهند شد.

وجود ندارد ،عملکرد پیل با ترکیبی از تأزیرات  pHبتر واکتن هتای

عالوه بر جنس الکترود بهکار رفته که تأزیر بسیار زیتادی در کتارایی
پیل سوختی میکروبی دارد ،فاصله بی الکترودها نیز بسیار پراهمیت
است[ .]31از مطالعتات چنتی برمتیآیتد کته کتاه
الکترودها به دلیل کاه

فاصتله بتی

مااومت اهمی ،تولید الکتریستیته و تتوان

خواهد داد .کاه

فاصله بی آند و کاتد عالوه بر

کاست مااومت داخلی ستبب تستهیل انتاتال پروتتون از غشتا نیتز
میشود .از ای رو ،پیلهای سوختی میکروبی که در آن کاتد ،غشا و
آند به هم چسبیدهاند ،رواج بیشتری پیدا کردهاند .نکته درخور توجه
ای است کته ایت کتاه

فاصتله اگتر منجتر بته تخریتب عملکترد

باکتری هتای آنتدی توستط اکستیژن نفتوذی از ستمت کاتتد شتود،
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میگذارد .از آنجا که در پیلهای سوختی میکروبی تتک مخزنتی بته
دلیل وجود تنها یک الکترولیت امکتان تفتاوت  pHآنتدی و کاتتدی

الف .جنس و فاصله الکترودهای بهکار رفته

خروجی را افزای

عملکرد و تولید توان خروجی پیل سوختی میکروبتی تتأزیر مالبتتی

آندی و کاتدی روبهرو میشتود .در ایت حالتت ،فعالیتت باکتریتایی
و واکتتن

کتتاه

اکستتیژن نتته تنهتتا تحتتت تتتأزیر  pHالکترولیتتت

قرار میگیرد ،بلکه خود نیز با مصر و یا تولید پروتون به تغییر

pH

الکترولیت خواهند انجامیتد .بنتا بته دالیتل بیتان شتده ،از بتافر در
الکترولیت به منظور کمک به کاه

تغییرات  pHو زابت نگهداشت

 pHدر گسترة مناسب برای رشد ریزاندامگانها بهره برده شده استت.
بافر مناسب در ای زمینه بایتد عتالوه بتر زابتت نگتهداشتت  pHدر
گسترة مناسب ،در واکتن هتای شتیمیایی و فیزیولتوژی میکروبتی
دخالتتتت نکنتتتد و انتاتتتال پروتتتتون بتتته ستتتمت کاتتتتد را نیتتتز
سهولت بخشد[39و.]35

مفید نخواهد بود .بنابرای یافت فاصله بهینه بی الکترودهتا بستیار

پ .قدرت یونی

مهم است[.]32

قدرت یونی الکترولیت با تأزیر بر رسانایی محلول ،در مااومت داخلی
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محلول ،با افزودن ترکیباتی چون  NaClو غیره ،تأزیر بته ستزایی در

زمان ماند هیدرولیکی به متوسط مدت زمانی میگویند که ترکیبات

مااومت اهمی داشته است .با ای حال ،توجه بته ایت نکتته

محلول در مخزن پیل باقی متیماننتد .زمتان مانتد هیتدرولیکی بته

قدرت یونی تا زمانی قابل قبول است

پارامترهایی چون حذ  CODو  BODو تولید چگالی توان در پیتل

که تأزیر نامناسب بر رشد باکتریایی نداشته باشد ،چون ایت قتدرت

ستتوختی میکروبتتی بتته شتتدت وابستتته استتت .زمتتان مانتتد طتتوالنی

یونی باال ممک است سبب به خطر انداخت فشتار استمزی غشتای

هیدرولیکی به دلیل در اختیار نهادن متدت زمتان طتوالنیتتر بترای

کاه

درخور اهمیت است که افزای

سلول باکتریها شود.

ریزاندامگانها درجهت تجزیه مواد آلی ،سبب افزای
میشود[ .]43از سوی دیگر ،افزای

تDO .

از آنجا که اکستیژن بته عنتوان پذیرنتده الکتترون متیتوانتد نات
بازدارندگی را نیز در عملکرد بیهوازی باکتریها در آند بتازی کنتد،
مادار  DOدر محلول بر کارایی پیل سوختی میکروبی تأزیر بستزایی
متتیگتتذارد .بتته بیتتان دیگتتر ،افتتزای

 DOدر محلتتول الکترولیتتت

بتته دلیتتل رشتتد نتتامطلوب بتتاکتریهتتای دگرپتترورد (هتروتروپیتتک)
بتتته جتتتای الکتتتتروژنهتتتا ستتتبب کتتتاه

کتتتارایی کولتتتونی و

به پیل به افزای

کارایی کولتونی

سرعت ورود خوراک (مواد آلی)

چگالی توان میانجامتد .در واقتع ،سترعت تزریتو

خوراک ( )OLRمفهومی عکس زمان ماند هیدرولیکی دارد .از آنجتا
سترعت تزریتو ختوراک

که مادار مااومت داخلی پیتل بتا افتزای
کاه

مییابد ،تأزیر به سزایی در چگتالی تتوان تولیتدی پیتل دارد.

افزای

سرعت تزریو خوراک ،به دلیل ارتاای قدرت یتونی محلتول

آندی ناشی از افزای

غلظت اسیدهای چرب فرار در آن ،به افتزای

فعالیت کاتالیستی و چگالی ریزاندامگانهای آند منجر میشود .البته،

نیروی خروجی میشود[.]30

افزای
ث .دما

سرعت تزریو خوراک بی

از میزان بهینه ،بته رقابتت بتی

ریزاندامگانهای اگزوالکتروژن و متانوژنها منجر میشود که در ایت

پیل های سوختی میکروبی به دلیل متازر بودن پارامترهتای مختلتف

رقابت ممک است متانوژنها با تجزیه مواد آلی سبب کاه

کارایی

دخیتل در آن بتته دمتتا ،بته شتتدت بتته ایت عامتتل وابستتته استتت .از

کولونی و افزای

پارامترهایی که در پیل سوختی میکروبی به دما وابستهاند متیتتوان

تزریو خوراک زمانی است که هر دو عامل کارایی کولتونی و چگتالی

به سینتیک سیستم ،فرایند انتاال جرم (انترژی فعالستازی ،ضتریب

توان بیشینه باشند.

انتاال جرم و رسان

محلول) ،ترمودینامیک (انترژی آزاد گیتبس و

پتانسیل الکترودها)و نوع و نحوه توزیع تجمع میکروبی اشاره کرد .با
ای که تا امروز مطالعات مختلفی صورت گرفته است ،ولتی اطالعتات
مناسبی در مورد چگونگی تأزیر دما در پیتل ستوختی میکروبتی بته
دست نیامده است؛ تنها تأزیر آن بتر حتذ  CODو افتزای
الکتریسیته روش شده است .افزای
دما ،احتماالً به افزای
افزای

مااومت داخلی شوند.به طور کلتی ،سترعت بهینته

جایگاه فناوری پیل سوختی میکروبی در تصفیه انواع فاضالبهای صنعتی... ،

پیل سوختی میکروبی بته شتدت تتأزیر متیگتذارد .افتزای

قتدرت

ج .زمان ماند هیدرولیکی

تولیتد

چگالی نیرو ناشتی از افتزای

ستوخت وستاز میکروبتی ،نفوذپتذیری غشتا،

رسانایی محلول و کاه

مااومت اهمی وابسته استت .یکتی

دیگر از عواملی که به شدت از دمتا متتأزر متیشتود ،رشتد و زبتات
زیستفیلم است .بنابر نتایج مطالعتات ،دمتای اولیته بتاالتر در پیتل

چ .سرعت ریزش زیستفیلم

4

قدرت هیدرودینامیکی یکی از پارامترهای کلیدی متوزر بتر تشتکیل
زیستتتفتتیلم و چستتبندگی میکروبتتی استتت .ستترعت بتتاالی ریتتزش
زیستفیلم (به دلیل چسبندگی پایی ) در ضتخامت آن و در نتیجته
انتاال الکترون بسیار موزر است که همی عامل به طور مستتایم در
چگتتالی تتتوان خروجتتی پیتتل تتتأزیر متتیگتتذارد .افتتزای

ضتتخامت

زیستفیلم معموالً ناشی از چسبندگی بتاالی آن بته آنتد استت کته
سبب افزای

انتاال جرم خواهد شد .افزای

ریزش زیستفتیلم ،بتا

سوختی میکروبی به پایتداری زیستتفتیلم در آن منجتر متیشتود.

کاه

گسترة دمای بهینه برای پیل سوختی میکروبتی در محتدودة  33تتا

الکترونی میشود .به طور کلی ،بنابر نتایج تحایاتات ،سترعت بتاالی

 45درجه سلسیوس است[36و.]30
1. Dissolve Oxygen

اتصال باکتریها به سطح آنتد ستبب تغییتر سیستتم انتاتال

2. Hydraulic Retention time
3. Organic Leading rate
4. Shear Stress
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ریزش زیستت فتیلم بته کتارایی بهتتر اجتماعتات میکروبتی در آنتد

 .2فاضالبهای ارزیابی شده بذا فنذاوری پیذل سذوختی

منجر میشود[.]41

میکروبی

به طور کلی ،در ای مااله مروری تالش میشود قابلیت پیل سوختی

بتته منظتتور ستتهولت در بیتتان مطالتتب ،بتته دلیتتل تنتتوع گستتتردة

میکروبی در تصفیه فاضالبهایی که تا به حتال مطالعته شتده انتد و

فاضالب های مورد بررسی در طول سالهای گذشته ،فاضتالبهتا در

میزان انرژی تولیدی از آنها بررسی شود.

چند گروه کلی سنتزی ،صنایع غتذایی ،صتنعتی ،ختانگی و شتهری
تاسیم بندی و بیان شدهاند (جدول (.))1

جدول  .1دستهبندی فاضالبهای برررسی شده در پیل سوختی میکروبی

سنتزی

نوع فاضالب

بیشینه چگالی توان و یا جریان خروجی

کربوهیدراتها
(گلوکز -الکتات -فروکتوز -ساکاروز-رامنوز -مانوز-ریبوز -آرابینوز -زایلوز)

1243mW/m2 - 1/06 W/m3

[]43 ,44

مشتاات شکر
(گاالکترونیک اسید -گلوکرونیک اسید -گلوکرونیک اسید -گلوکنیک اسید)

1403– 2003 mW/m2

[]43

الکلها
(گاالکتیتول -ماننیتول -سربیتول)

400– 2953 mW/m2

[]45

آمینواسیدها
(سری  -آسنرژی -هیستیدی -آرژنی  -آسنارتیک اسید -گلوتامیک اسید-آالنی -
لیزی )

559– 090 mW/m2

[]49

اسیدهای آلی
(استیک اسید -فرمیک اسید -الکتیک اسید -سوکسینیک اسید -استات -بوتیرات-
فرمات -پروپیونات -الکتات)

92– 035 mW/m2

[]40-53

ترکیبات نیتروژندار
(پیریدی  -کینولی  -ایندول)

09– 65 mW/m2

[]51

آروماتیک (فنول)

31/ 3 mW/m2

[]52

54-30 mW/m2

[]53-55

لبنی
3

صنایع غذایی

نوشیدنی
شکالت سازی
تولید روغ و روغ پالم

922 mW/m2

[]993-93

بسته بندی سبزیجات

50/ 30 mW/m2

[]94

فرآوری گوجه فرنگی

2

132 mW/m

[]95

فرآوری سیب زمینی

236 mW/m2

[]99 ,90

2

145 mW/m

[]90-02

4333 mW/m2

[]03

3/115115 mA/cm2

[]04

فرآوری گوشت
2

چوب و کاغذ

3/1115-25/20 mA/cm

[]05 ,09

نساجی و رنگ

1/0-0 W/m3

[]130-110

معدن و صنایع وابسته

263 mW/m2

[]120

دامداری

2/16 W/m3

[]126-133

کشاورزی

2

دارویی
خانگی و شهری

– 3/0 W/m

93mW/m

[]59-50

3/332 mA/cm2

فرآوری برنج

صنعتی

2

[]56

تولید ترشیجات و شوریجات

13 mA/m

[]00

22-210/2 mW/m2

[]132-135

3

بیمارستانی

1-14 W/m

[]00

شهری

422mW/m2 – 3/0 W/m3

[]06 ,03

خانگی
شیرابه زباله

45

منبع

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال هفدهم ـ شماره نود و نه ()9317

2

3

mW/m –14/32 W/m
3

– 23 W/m

2

03/0

344mW/m

[]135-136
[]01 ,02

 1-2فاضالبهای سنتزی
روشهتای

ای دسته از فاضالبها در آزمایشگاه تولیتد متی شتوند و

موضوع به افت بی

آنها در دسترس است .همچنتی  ،بیشتتر ایت
مشخصی برای تهیه 

به عنوان پی ماده منجر میشود[.]42

فاضالبها به صورت استریل (سترون) و با سیستم میکروبتی ختاص


در همی مطالعه ،مشاهده شده است که گلوکز چگالی توان و ولتتاژ

به منظور بررسی ازر آنها در تولید توان در پیلهای سوختی میکروبی

مادهها دارد ،هرچنتد کته متدت زمتان

متادههتای اصتلی ایت نتوع


به کار می روند .از معترو تتری پتی

فاضالبها باید به استات اشاره کرد .به دلیل ساده بودن ساختار ای
ترکیب کربنی ،با وزن مولکولی کم ،در بسیاری مطالعات انجام شتده
در زمینه پیلهای سوختی میکروبی ،استات پی

ماده انتخاب شده

از اندازه بازده کولونی هنگام استتفاده از گلتوکز

باالتری به نسبت سایر پی

ماده طوالنیتر است .از آنجا کته

رسیدن به بیشینة توان با ای پی

رشد ریزاندامگانها در محیط گلوکز به دلیل ساختار ویژه آن بیشتر و
گلوکز پی

مادة ارجح برای ریزاندامگانهاست ،ریزاندامگانهای متنوع

تری امکان رشد در محیط حاوی گلوکز را دارند و همی عامل سبب

سادهای است که بته عنتوان منبتع کترب
بوده است .استات ترکیب 

افزای

مصتتتر پردامنتتتهای دارد تتتتا ریزانتتتدامگانهای الکتروفعتتتال را

مختلف ریزاندامگان در پیل سوختی میکروبی حتاوی گلتوکز ستبب

فعال کند[ .]33عالوه بر ای  ،در بسیاری از واکن هتا کته کترب در

ماده

واکن دهندهها بیشتر است ،مانند گلوکز یا الکتات ،محصول نهتایی
واکن

استات است .از آن جا که ای ماده نستبت بته واکتن هتای

آهنگ مصر پی

ماده متیشتود .وجتود تنتوع گونتههتای

میشود که مسیرهای سوختوسازی متفاوتی برای تجزیه پی
ایجاد شود و از ایت رو توانتایی اکستای

استتات نیتز در آن وجتود

خواهد داشت .در نتیجه ،گلوکز ولتاژ بیشتری نسبت به ستایر پتی

میکروبی متداول ،از جمله تخمیر و متانسازی در دمای اتاق خنالتی

مادههتا برقترار متیکنتد ،امتا بته دلیتل وجتود ستایر واکتن هتای

است[ ،]34برای آزمای های تأزیر ساختار مانند محک زدن اجتزای

سوخت وسازی متفاوت ،کاربرد گلوکز بتازده کولتونی کمتتری پتی

جدید  MFCو طراحتیهتای جدیتد راکتورهتا یتا شترایط عملیتاتی

میآورد.

متفاوت ،معموال به عنوان پی

3

در مرحله بعدی ،میتوان از سلولز به عنوان پی

ماده بهکار میرود.

چا و همکاران ( )2336عملکرد چهار پی

مادة مختلف را به نسبت

عوامل بتازده کولتونی 1و تتوان خروجتی ماایسته کردنتد MFC .بتا
پی

مادة استات بیشتری بازده کولونی را بروز داد و بته دنبتال آن

ماده نام بترد کته

البته به طور گستردهای از آن استفاده نشده است .سلولز فراوانتری
زیست بسناری موجود در جهان است و گرای
به عنوان پی

زیادی به مصتر آن

ماده در پیل سوختی میکروبی وجود دارد .سلولز ماده

بوتیرات ،پروپیونات و گلوکز قرار گرفتند .همچنی  ،در ای تحایاات

زیست بسناری ارزان و آسان در دسترس استت و متیتتوان از آن در

متادهی دیگتر در متدت

متادة تجدیتدپذیتتر

مشخ

شد که استات نسبت به سه پتی

زمان کمتری به بیشینه توان رستیده استت .استتات در ماایسته بتا

تولیتد الکتریسیته بهتره جتتست .ایتت پتی
بخت

اعظمی از مواد آلی موجود در فاضالب شهری و صنعتی را نیز

از دوبرابر را

تشکیل میدهد[ .]03مصر شدن سلولز در پیل سوختی میکروبتی

نشان داد .اگرچه باید ای نکته را نیز در نظر گرفت که پی مادههای

به دلیل وجود پیوندهای بتا در ساختارش ،معموالً شتامل دو مرحلتة

پیچیدهتر نسبت به استات امکان تجمع طیف بیشتری از گونه هتای

جداگانه است؛ ابتدا باید هیدرولیز ستلولز ،و در مرحلته بعتد ،تولیتد

پی

مادة غنی از پروتلی  ،بیشینه توان الکتریکی بی

الکترون توسط باکتریهای اگزوالکتروژن صورت گیرد .برای شکست

میکروبی را فراهم میآورند[.]42
2

پی مادة دیگری که در ای دسته قرار میگیرد ،گلوکز است .گلوکز

پیونتتدهای بتتتای موجتتود در ستتولز بتته آنتتزیمهتتای متفتتاوتی

مادههایی است که معمول در  MFCبهکار متیرود.

نیاز است که ای آنزیمها معموالً از طریو یک نوع ریزاندامگان تولید

محدودیت استفاده از گلوکز ای است که یک پتی متادة تخمیتری

نمیشوند .در تحایاات رضایی و همکاران ( )2336مشخ

شد کته

است؛ یعنی ،ای پی ماده در سایر ستوخت وستازهای رقابتتکننتده

ای .کلوکتا 4بته تنهتایی توانتایی اکستای

مانند تخمیر و متانسازی نیز مشارکت متیکنتد .ستوخت وستازهای

میکروبی را دارد .البته باید ای نکته را در نظر گرفت که استتفاده از

نیز یکی از پی

جایگاه فناوری پیل سوختی میکروبی در تصفیه انواع فاضالبهای صنعتی... ،

تخمیر و متانسازی منجر به تولید الکتریستیته نخواهنتد شتد .ایت

)1. Coulombic Efficiency (CE
2. Glucose

ستلولز در پیتل ستوختی

3. Cellulose
4. Enterobacter Clocae
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یک پی مادة جامد مانند سلولز ،تولید توان را به علت آهنتگ کننتد

سوربیتول 10بودهاند که ترتیب تولید چگالی توان باالتر برای آنها بته

هیدرولیز مواد دانهای محدود میکند[.]04

صتتورت گتتاالکتیتول>ریبیتتتول>زیلیتتتول>ارابیتتتول>ستتوربیتول>

به طور کلی ،تولید الکتریسیته از کربوهیدراتها در ای سالها بسیار

مانیتول بوده است .بازدهی حذ  CODبرای تمامی پلی الکتلهتای

مورد توجه قرار گرفته است[ .]05مالالً ،توانایی تولیتد الکتریستیته از

اشاره شده ،در محدوده  %01تتا  %62بتوده استت[ .]93ایت نتتایج

ترکیب هگزوز (گلوکز ،گالکتوز ،1فراکتوز ،2فوکتوز ،3رامنتوز 4و

حاکی از آنند که میکروبها میتوانند از ایت الکتلهتا بترای تولیتد

منوز )5و سه ترکیب پنتوز (زیلوز ،9ارابینوز 0و ریبوز )0و سه مشتو از

الکتریسیته بهره گیرند که در واقع گویای ای واقعیت خواهد بود که

قند (گالکترونیک اسید ،6گالکرونیک اسید ،13گلوکونیک اسید )11در

نمیتوانند به طور کامل به مصر سوختوساز انسان برسند.

پیل سوختی میکروبی تک محفظهای بتا سیستتم کشتت باکتریتایی

گروه دیگری از مواد که به عنوان یک جز اصلی در فاضالبهای آلتی

مختلط مورد بررسی قرار گرفته است[ .]43بیشتری چگالی تتوان را

از قبیل فاضالبهای خانگی ،فرایندهای غذایی وصنعتی وجود دارند،

ترکیبتی از گلوکرونیتک استید همتراه بتا زیلتوز و گلتوکز در حتدود

پروتلی ها هستند .تحایاات یانگ و همکاران[ ]49در زمینه استفاده

 2003 mWm -2به دست داده و پایی تری چگالی توان نیز از مانوز

از آمینواسیدهای با گروههای جانبی  Rمختلف ،نشان داده است کته

در حدود  1243 mWm -2حاصل شده است .مادار کتارایی کولتونی

توان تولیدی از آنها در پیل سوختی میکروبی بته تعتداد گتروههتای

بی  %22تا  %34و حذ  CODبیشتتر از  %03نیتز از تصتفیه ایت

جانبی  Rآنها کامالً وابسته است.در ای تحایاات حذ  CODبیشتر

ترکیبات حاصل شده است .ایت نتتایج نشتان متیدهنتد کته تمتام

از  %61و کارایی کولونی بی  %13تا  %33نیز حاصل شده است .ای

ش

مونوساکاریدهایی که از هیدولیز اسیدی ترکیبتات لیگنوستلولزیک

12

نتایج نشان دهنده ای معناست که گروههای  Rنا

بته ستزایی در

(مواد خامی که بته صتورت زیستتتتوده بته عنتوان زیستتستوخت

تولید توان از آمینو اسیدها در MFCها بازی میکنند.

مصر می شوند و حتاوی مشتتاات بستنارهای کربوهیتدرات نظیتر

استیک و بوتیریک اسید محصوالت انتهایی تخمیتر اولیته در فراینتد

سلولز و بسنارهای آروماتیتک را گرفتته انتد) حاصتل متیشتوند و از

تولید زیستهیدروژناند .ای نوع اسیدهای آلی نیز به عنوان خوراک

قابلیت تولید الکتریستیته در پیتل ستوختی میکروبتی برخوردارنتد.

در پیل سوختی میکروبی بهکار رفتهانتد[00و .]53استیدهای چترب

امروزه ،افزودنیهای تجتاری شتیری شتده بتا قنتد الکتلهتا نظیتر

فرار نیز که فراوانی در فاضالبها یافت میشوند ،به تنهتایی در پیتل

ایزومالت ،الکتیتول ،مالتیتول ،سوربیتول و زیلیتول به عنوان شیری

سوختی میکروبی بررسی شده انتد .استیدهای چترب کوتتاه زنجیتره

کننده برای افراد دیابتی استفاده می شوند[ .]09از ای نوع از الکلها

نسبت به اسیدهای چرب بلند زنجیره ،به دلیتل تخریتب سریعشتان،

به عنوان خوراک ورودی در پیل ستوختی میکروبتی بتهکتار گرفتته

الکتریسیته بیشتری تولید میکنند .چگالی توان تولیدی از اسیدهای

شده است .نتایج نشان میدهند کته تولیتد چگتالی تتوان در حتدود

آلی و اسیدهای چرب فرار در حدود  243 mWm -2تا 539mWm -2

 1463 mWm -2تتتا  2953 mWm -2بتتوده استتت .الکتتلهتتای متتورد

بوده است و میزان حذ  CODآنهتا در حتدود  63درصتد گتزارش

آزمون زیلیتول ،13ارابیتول ،14ریبیتول ،15گتاالکتیول ،19متانیتول 10و

متاده

شده است[00و .]00سایر ترکیبات اولیهای که به عنوان پتی

در MFCهتتا بررستی شتتدهانتتد شتتامل سوکستینات 16دکستتتران 23و
1. Galactose
2. Fructose
3. Fucose
4. Rhamnose
5. Mannose
6. Xylose
7. Arabinose
8. Ribose
9. Galacturonic Acid
10. Glucuronic Acid
11. Gluconic Acid
12. Lignocellulosic
13 .Xylitol
14. Arabitol
15. Ribitol
16. Galactitol
17. Mannitol
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گلیسری و جز آنها هستند.
 2-2فاضالب های صنایع غاایی
اتال مواد غذایی که در انتهتای زنجیتره غتذایی (فتروش و مصتر
نهایی) اتفاق میافتد ،پسماندهای مواد غذایی بته حستاب متی آینتد.
مادار بسیار زیادی تلفات مواد غذایی غنی از کربوهیدرات در ستطح

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال هفدهم ـ شماره نود و نه ()9317

18. Sorbitol
19. Succinate
20. Dextran

ختوراکی

شامل میشود[ .]06به طور کلی ،اتال یتک ستوم بخت

چهار هفته در یک پیل سوختی دو محفظهای قترار داده و بتا پتی

محصوالت غتذایی تولیتد شتده (حتدود  1/3میلیتارد تت در ستال)

مادة سنتزی استات و گلوکز ماایسه شد .نتایج حاصل نشان از تولید

موضتوع نگتترانکننتدهای استتت .ایت دالیتل ستتبب شتده استتت تتتا

ولتاژ نزدیک به فاضالب سنتزی داشت ،در صورتیکه شدت جریتان

پژوهشگران در مورد مصر تلفات مواد غذایی به عنوان ختوراک در

مشاهده شده بسیار کم بوده است که علت ،هدررفت انتاتال جرمتی

 MFCها تحایو و بررسی بیشتری بهعمتل آورنتد .ایت فاضتالبهتا

کارخانتتههتتای تولیتتد

فاضتتالب ماءالشتتعیر استتت[ .]46فاضتتالب

غیرسمیاند و مادار زیادی  BODتولید میکننتد و غنتی از شتکر و

یهای مختلف نیز به همی صورت متیتواننتد بته ختوبی بته
نوشیدن 

نشاستهاند[61و.]63

عنوان پی

از معروفتری فاضالب های صنایع غذایی ،فاضالب ماءالشتعیر استت.

فاضتتالبی دیگتتر کتته محااتتان بررستتی کتتردهانتتد ،آب پنی تر 1استتت.

کارخانتههتای آبجوستازی یتا ماءالشتعیر

برای تصفیه فاضالبی که از

مطالعههای مختلفی در زمینه استفاده از آب پنیتر بته عنتوان پتی

روشهای زیستی بهره میگیرند .فرایندهای

میشود معموالً از
گرفته 

ماده انجام شده است .آب پنیر یکی از محصوالت جانبی هنگام تولید

تصفیه زیستی برای تصفیه ای نوع فاضالب بستیار مناستب انتد ،امتا

پنیر است که آبکی و غنی از الکتوز است .ای محصول شتامل متواد

انرژی اولیه بسیار زیادی نیتاز دارنتد .در نتیجته بایتد روشتی وجتود

مغذی مانند پروتلی های محلول ،چربی ،الکتوز و نمکهای معتدنی

داشته باشد که مادار انرژی مورد نیاز را کتم کنتد .یکتی از بهتتری

است .به دلیل باال بودن میزان  CODای فاضالب ،دفتع آن یکتی از

روشها ،استفاده از پیل سوختی میکروبی است .ای


ماده در پیل سوختی میکروبی بهکار روند].[53-54

فاضتالب COD

مسائل زیستمحیطی مهم به شمار می آید ،از ای رو ،تصفیه ای نتوع

بسیار باالیی دارد ،اما از آنجا که اکالر مواد آلی موجتود در آن شتامل

فاضالب با  MFCمیتواند راهکاری جدید باشد .آنتونوپلو و همکتاران

قند ،نشاسته و پروتلی است و ترکیباتی غیر سمیاند ،تصفیه آن بته

( ،)2313امکان تولید الکتریسیته از ای نوع فاضالب را بررسی و آن

وسیله  MFCدر میان محااان بسیار مطلوب استت؛ همچنتی  ،ایت

را با پی مادههای گلوگز و الکتوز ماایسه کردند .در ای بررسیهتا،

فاضالب به علت وجود متواد مغتذی آلتی و غلظتت کتم آمونیتاک و

دیده شد که زمان رسیدن به بیشینه توان و ماتدار بیشتینة چگتالی

نیتروژن مورد بسیار مناستبی بترای تولیتد الکتریستیته استت[.]40

توان ،تفاوتی با محیطهای خال

مانند گلتوکز و الکتتوز نتدارد ،امتا

اگرچه غلظت فاضالب ماءالشعیر ممک است متغیتر باشتد ،معمتوالً

مدت زمان حذ  CODو افت ولتاژ در ای  MFCبسیار کوتاهتر بوده

بی  ،5333-3333mg COD/Lکه تاریباً ده برابتر فاضتالب ختانگی

که ای موضوع حاکی از وجود ریزانتدامگانهایی استت کته در ستایر

استت امتتا بیشتتینه تتتوان بتتهدستت آمتتده از ایت فاضتتالب کمتتتر از

ستتوختوستتازهای غی تر الکتروژنی تک ماننتتد تخمی تر و متتتانستتازی

میزانی است که با استفاده از فاضالب خانگی بتهدستت آمتده استت.

مشارکت میکنند و باعت افتت ولتتاژ شتدید در  MFCمتیشتوند.

با استفاده از مدلی بر اساس نمودار تکلیس  ،MFCمهمتری عوامتل

در نتیجه ،ای پیشنهاد مطر شد که ای فاضالب قبل از استفاده در

تأزیرگتتذار ب تر عملکتترد  MFCهنگتتام تصتتفیه فاضتتالب ماءالشتتعیر،

تصفیه را نیتز بگذرانتد[.]62

هدررفت سینتیکی واکن

پیل سوختی میکروبی یک مرحله پی

و هدررفت انتاال جرمتی گتزارش شتده

در بررسیهای بعدی تریمولی و همکاران ( )2313ابتتدا آب پنیتر از

شتده استت کته غلظتت

صافی سترون از گذراندهاند تا ریزاندامگانهای باقیمانده از فرایند تهیه

ماده تأزیر زیادی بر عملکترد پیتل دارد .ایت گتروه تحایاتاتی

پنیر در آن از بی برونتد .ستنس مخلتو آب پنیتر غلتی ستترون

کردنتد کته

(استریل) با ترکیب بافر مغذی ،جایگزی گلوکز شد .با انجام ای کار

متاده و

بازده کولونی ،نسبت به زمتانی کته از آب پنیتر ختام استتفاده شتد،

عملکرد پیل همبستگی مالبتی وجود دارد؛ از ای معلوم میشود کته

افزای

یافت[ .]63در ای مطالعه که غلظتهای مختلفتی فاضتالب

غلظت زیاد در شدت جریانهتای بتاال تتأزیر ختود را بیشتتر نشتان

آب پنیر در آن به کار رفت ،مشاهده شتد کته فاضتالب بتا بیشتتری

است .همچنی  ،در ای تحایاات مشتخ
پی

فاضالب ماءالشعیر را در سته غلظتت مختلتف آزمتای
مشخ

شد در شدت جریانهای زیاد میتان غلظتت پتی

میدهد؛ یعنی ،جایی که انتاال جرم نا


متیکنتد.
مهمتتری ایفتا 


جایگاه فناوری پیل سوختی میکروبی در تصفیه انواع فاضالبهای صنعتی... ،

جهان تولید میشود که حدود  %20کتل فاضتالب جامتد شتهری را

در تحایو دیگری که در ای زمینه انجام شد ،ای فاضالب به متدت

میزان  CODبیشینه توان را نیز تولید میکنتد .همچنتی  ،مشتاهده
1. Cheese Whey
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مقاالت

شد که هنگامی که غلظت ای فاضالب در بافر مغذی مشابه غلظتت

معلو ،در تولید الکتریسیته نات

گلوگز باشد ،چگالی توان و جریان هر دو پیل برابتر خواهتد بتود .در

صورت با تعویض آنولیت ولتاژ کاه

مطالعات دیگری که انجتام شتد ،آب پنیتر در دو ستاختار مشتابه از

راکد طوالنیتری نسبت به منتابع قنتدی ماننتد گلتوکز یتا الکتتات

 MFCدر دو زمان ماند هیدرولیکی متفاوت  1و  3ماه مورد ماایسته

بروز داد .بعد از سه چرخة پی در پی (هر کتدام بته متدت  35روز)،

شدند که اختال مشاهده شده در حذ  CODو ماکزیمم جریان و

بیشینه ولتاژ ( )463 mVبه دست آمتد و در چرختة چهتارم دوبتاره

توان به ریخت زیستفیلم تشکیل شده بر آند نسبت داده شتد[.]64

یافت که ای کاه

ولتاژ را میتوان ناشی ازتغییتر مااومتت

داخلی دانست[ .]90کتاه

مااومتت داخلتی ،متیتوانتد نتیجته ی

نصیراحمدی و همکاران ( )2311نیز از آب پنیر به عنوان پی

ماده

کاه

مییافت .ای پتی

متاده فتاز

در پیل سوختی دو محفظتهای استتفاده کردنتد .در ایت تحایتو از

افزای

ریبوفالوی  1و هیومیک اسید به عنوان واسطه های انتاال الکترونی و

و افتتزای

نیز متواد شتیمیایی ماننتد  KI ،Ca)NO3)2.4H2O ،MnCl2.4H2Oو

ریزاندامگانی به دلیل ریزش و کهنته شتدن زیستتفتیلم و یتا افتت

) FeCl3(IIIدر کاتولیت استفاده کردنتد کته نتتایج بته دستت آمتده

عملکرد پیل در حالت کلتی ناشتی شتود .مشتکل عمتده در کتاربرد

نشان داد هیومیک اسید بسیار مؤزرتر از ریبوفالوی عمل میکنتد و

ماده ،کم بتودن بتازده کولتونی استت.

بررسی نمودار قطب

نشان داد که ) FeCl3(IIIبیشتری تتأزیر را در

فعالیت ریزاندامگانی ناشی از رشد و تکامل زیستفیلم باشتد
مااومتتت داخلتتی ممک ت استتت از کمتتتر شتتدن فعالیتتت

فاضالب واقعی به عنوان پی

دلیل اصلی مطر شده برای ای مشکل وجود ستایر پذیرنتده هتای

شدت جریان و توان تولیدی دارد[.]65

الکترونی مانند سولفات و نیترات در ای فاضالب است که الکترونها

از فاضالب فرایندهای تولیتد نشاستته 2نظیتر فاضتالب کارخانجتات

را مصر میکنند و در نتیجه به افت بازده کولونی منجر متیشتوند.

فرآوری سیب زمینی نیز در تولید الکتریسیته توستط پیتل ستوختی

تأزیر نفوذ اکسیژن به محفظه آندی را نیز بایتد در نظتر گرفتت کته

میکروبی استفاده شده است .نشاسته پلتی ستاکاریدی استت کته در

منجر به احیای هوازی پی

ماده میشود و به کم شدن مواد آلی در

طبیعت به عنوان انرژی ذخیره شده گیاهان فراوان یافتت متیشتود.

دسترس برای تولید الکتریسیته متی انجامتد کته نهایتتاً افتت بتازده

تولید محصوالت نشاسته ای آب زیادی نیاز دارد که به تولید ماتادیر

کولونی را در پی دارد .البته واکن

های تخمیر و متان سازی نیز بر

زیادی فاضالب در ای صنایع منجتر متیشتود COD .فاضتالب ایت

افت بازده کولونی تأزیر میگذارند.

صنایع معموالً در گستردة  9333تا  13333میلیگرم بتر لیتتر قترار

در تحایاات کیم و همکاران ( )2334به فاضالب نشاسته لج فعتال

میگیرد و شامل ماادیر زیادی کربوهیدرات ،سلولز ،پروتلی و متواد

اضافه شد تا محیط از نظر باکتریایی غنیتر و ازتر آن بررستی شتود.

مغذی است که منبع غنی از انرژی را فتراهم متیآورد کته پتانستیل

نتایج ای بررسی نشان داد هنگامی که بته فاضتالب نشاستته لجت

تبدیل شدن به گستره ی وسیعی از محصوالت مفیتد را دارد .متالالً،

فعال (به عنوان منبع ریزاندامگان) اضافه شد ،ولتاژ پیتل در ماایسته

فاضالب فرایند تولید نشاسته با  4052 mg/l CODدر پیل ستوختی

با زمانی که ای فاضالب بدون اضافه کردن هیچ ریزاندامگان دیگری

میکروبی سبب تولید بیشینه چگالی توانی در حدود 236 mW/m2و

در پیل استفاده شده بود افزای

بتازدهی کولتتونی  %0و بتازدهی حتتذ  %60 CODو حتتذ  %61از

بتته ماتتدار لجتت اضتتافه شتتده بستتتگی دارد و نمایتتانگر وجتتود

آمونیاک و نیتروژن شده است[90و.]99

ریزانتتدامگانهای الکتروفعتتال در لجت فعتتال استتت .حتتذ  CODدر

لو و همکاران ( )2336امکان استفاده از فاضالب نشاسته بته عنتوان

پیلهایی که لج فعال به آنها اضافه شده بود نیز سریعتر انجام شد.

پی

متاده در پیتل ستوختی میکروبتی را بررستی کردنتد .در ایت

تحایاات ،جمع آوری دادهها در چهار چرخه انجام شد .افزای
ولتاژ هنگام تعویض پی

نشان میدهد که میزان ای افزای

نتایج به دست آمده نشان میدهد کته بتاکتریهتای لجت فعتال در

آنتی

حالت مدار بسته نسبت به حالت مدار باز از فعالیتت بیشتتری بتروز

ماده ،نشان متیدهتد کته ریزانتدامگانهای

میدهند و غلظت باکتریهای اگزوالکتروژن در فاضتالب نستبت بته

متصل به سطح آند (زیستفتیلم آنتدی) نستبت بته ریزانتدامگانهای

لج فعال کمتر بوده است[.]69

1. Riboflavin
)2. Starch Processing Wastewater (SPW
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پررنتگتتری دارنتد؛ در غیتر ایت
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فاضتتالب صتتنایع غتتذایی دیگتتر نیتتز نظیتتر کارخانجتتات فتترآوری

است[ .]131در آزمای

گوجتته فرنگتتی[ ،]95صتتنایع لبنتتی[ ،]60صتتنایع تولیتتد و آستتیاب

حاوی وانادیم به عنوان الکترون گیرنده کاتد استفاده شد که پتس از

برنج[ ،]90کارخانجات تولید شوریجات وترشیجات[ ،]03کارخانجات

ده روز میت تزان  %05حتتتذ

) V(Vو بیشت تینه چگتتتالی تتتتوان

تولید سبزیجات بستهبندی شده[ ،]94صتنعت شتکالتستازی[،]56

-2

تولید روغ و روغ پتالم[ ]60در پیتل ستوختی میکروبتی آزمتوده

 MFCدو محفظهای بیشتری میزان توان  431 mWmو بیشتتر از

شدند و نتایج موفایتآمیزی نظیتر حتذ  CODدر حتدود حتداقل

 %66/5حذ

 Hg2+را نشان داده استت (در ایت مطالعته جیتوه بته

 %05تا حتداکالر  %69و حتذ حتدود  %63نیتتروژن حاصتل شتده

عنوان الکترون گیرنده بهکار گرفتته شتده استت)[ .]134همچنتی ،

است[133و.]66

ترکیبات آمونیاک -مس ) (IIبا بهرهگیری از فنتاوری  MFCارزیتابی

 603 mWmرا نشان داده است[ .]133در مطالعتهای دیگتر ،یتک
-2

شدهاند .در ای تحایو  Cu(NH3(42+میتواند به  Cuیا  Cu2Oکاه
یابتتد .در ایتت مطالعتته  %69متتس پتتس از  12ستتاعت کتتارکرد

 3-2فاضالبهای صنعتی
غلظت باالی فلزات سنگی سمی (کادمیم ،سرب ،آرسنیک و کترم و

MFCبا موفایت حذ شده استت[ .]132همچنتی  ،در پیتلهتای

دیگر فلزات) در فاضالبهتای صتنعتی بترای ستوخت وستاز ستلولی

ستتوختی میکروبتتی از ریزانتتدامگانهای کلتترزدا متتیتتتوان بتترای

گیاهانی که در کرة زمی حیات خود را سنری میکنند بستیار زیتاد

تصفیه زیستی پنتاکلرواتان و تری کلرواتان و تبدیل آنها به محصول

است .بنابرای فاضالبهای حاوی مواد فلزی سنگی قبل از ایت کته

غیر سمی اتتان استتفاده کترد .استتریچارز و همکتاران

از بتاکتری

به طبیعت راه یابند باید تصتفیه شتوند و غلظتت آالینتدههتای آنهتا

ژئوبکتور و الکترودهای گرافیتی برای کلرزدایی ای ترکیبات استفاده

کاه

یابدMFC.ها پتانسیل بسیار مطلوبی برای کتاه

ایت متواد

کردند[.]130

سمی ،چه در آنولیت و چه در کاتولیتت ،بتروز دادهانتد[.]131-139
عموماً فلزات سنگی با پتانسیل اکسای  -کاه

باال ،به دلیل ایجاد

جدول  .2آالیندههای فلزی بازیابی شده با استفاده
از فناوری پیل سوختی میکروبی.

توان خروجی باالتر برای کاربرد به عنوان الکترون گیرنده در MFCها
نوع آالینده

بیشینه میزان حاف

فلزی

صورت گرفته

غلظت خاصی از فلزات سنگی و یا عناصر سمی بته آنولیتت اضتافه

(Cr)Іν

% 66/5

[]136-111

Hg2+

% 66/5

[]130

باالتر بته

Au3+

% 66/61

[]112

عنوان الکترون گیرنده در محفظه کاتد بهکار متیرونتد[130و.]133

Cu2+

% 60/0

[]113

زیستمولکولهایی مانند پلی ساکاریدها ،پروتلی ها و لینیدها شامل

فلزی Cuو O2Cu

% 69

[]130

)Cu(ІІ

( % 03کاتدی)

[]114

Se

% 60

[]115 ,119

Cd

% 63

[]130

Zn

% 60

[]130

در آنولیت یا در دیواره سلول باکتریایی حضور داشته باشند که نا

)Co (ІІ

نرخ بازیابی 3/306 mmol l-1h-1

[]110

اساسی در حذ الودگیهای سمی ایفا میکنند .عالوه بر ای  ،برخی

)Fe (ІІІ

( % 06کاتدی)

[]110

شتیمیایی و فراریتت و

NaVO3

% 05/0

[]130

بسیار مورد عالقته انتد .فلتزات ستنگی مختلفتی در محفظته آنتد و
همچنی کاتد MFCها بررسی شده انتد .عمومتاً بترای حتذ آنتدی
میشوند و دیگر فلزات سنگی با پتانسیل اکسای -کاه

گروههای فعالی از قبیل آمی  ،سولفات ،کربوکسیالت ،هیدروکسیل و
فسفاتاند که به فرایند جذب زیستی برای حتذ فلتزات ستنگی و
الودگیهای سمی کمک میکنند .ای زیستمولکولها ممک استت

فرایندها از قبیل اکسای

زیستی ،اکستای

جذب الکتترون آنتد عامتل حتذ ستولفید در طتی

منبع

جایگاه فناوری پیل سوختی میکروبی در تصفیه انواع فاضالبهای صنعتی... ،

دیگری در  MFCدو محفظتهای از فاضتالب

عملیتات MFC

هستند .مالالً MFC ،تک محفظهای با آالینتدههتای کتادمیم و روی،

باکتری ژئوبکتور در پیل سوختی میکروبی ،همچنی توانایی کتاه

بتتازدهی بتتتاالی حتتذ  ،بتتته ترتیتتب  %63و  %60را نشتتتان داده

) U(VIمحلتتول بتته ) U(IVمحلتتول را نیتتز بتتروز داده استتت[.]116
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مقاالت

MFCهتتا توانتتایی کتتاه

)( Cr(VIستتمی) بتته )( Cr(IIIبتتا ستتمیت

جانواران و گیاهان به شدّت زیانبتار استت .بنتابرای  ،تصتفیه چنتی

بسیار پایی ) و ته نشینی  Cr(OH)3و حذ  66/5درصتد ستیانید و

فاضالبهایی قبل از تخلیه آنها در طبیعت بسیار حیاتی است .اکالر

حتتذ  CODحتتدود  %00از فاضتتالبهتتای حتتاوی س تیانید را نیتتز

روش های شیمی -فیزیکتی تتوان حتذ متؤزر رنتگ را دارنتد امتا

دارند[ .]123-123فاضالبهای صنعتی متنوعی بته عنتوان ختوراک

به دلیل هزینتة گتزا  ،تطبیتو پتذیری کتم و حساستیت بته ستایر

ورودی پیل سوختی میکروبی تا به حال بهکار رفتهاند و با توجته بته

ترکیبات فاضالب عمالً امکانپذیر نیست .از سوی دیگر ،با توجته بته

قابلیتهای ای فناوری ای روند میتواند گسترش نیز بیابد.

تتتوان بتتاکتریهتتا در رنتتگزدایتتی رنتتگ هتتای آزو ،تصتتفیه زیستتتی
روشی ارزان و مطمل برای حذ ای آالینده ارائه میدهتد .اخیتراً،
تالشهایی در زمینه استفاده از ای رنگها به عنوان پتی

 1-3-2فاضالب صنایع چوب و کاغا

با افزای

مداوم مصر محصوالت کاغذ و الیا طبیعی ،بازیافت ای

 MFCبهعمل آمده است که به حذ رنگ از ای فاضالبها و تولیتد

یافتته استت .بتا

همزمان الکتریسیته منجتر شتده استت[ .]129فنتاوری  MFCیتک

ماادیر بازیافت ،میزان کاغذ تولید شده نیز بیشتر خواهد شد

راهکار دوستدار محیط زیست برای تصفیه فاضالبهای حاوی رنگ و

ماتدار

تولید همزمتان نیتروی الکتریکتی معرفتی کترده استتMFC .هتا از

مصر انرژی برای تصفیه با فراینتدهای معمتول را

ریزانتتدامگانها استتتفاده م تیکننتتد ،بنتتابرای رنتتگهتتا بتتا برخ تی از

نیز در پی دارد .همچنی  ،ایت فاضتالب ماتادیر زیتادی متواد آلتی

سازوکارهای رنگزدایتی ماننتد استتفاده از آنتزیم هتا ،واستطههتای

محلول و مواد دانهای ماننتد ستلولز را نیتز شتامل متیشتود کته در

ش تیمیایی بتتا

محصوالت در سطح جهان با دامنة فراوانی افتزای
افزای

که به افزای
فاضالب ،افزای

ماادیر فاضالب منجر شده است .ایت افتزای

اکستتای  -کاهشتتی بتتا وزن مولکتتولی کتتم و کتتاه

روشهای معمول تصفیه به طور موزر از بتی نمتیرونتد .در صتورت

کاه دهندههای بایوژنی میتوانند کاه

تصفیه ،ای فاضالب با پیل سوختی میکروبتی ،بتاکتریهتا ستلولز را

رنگزدایی در محفظه آند و در روند زیستی و تحت شرایط بیهوازی

هوانتتگ و

انجام میپذیرد .به طور کلی %93 ،تمام رنگهای تولید شده رنگهتا

تجزیته و الکتریستیته تولیتد متیکننتد[ .]45در پتژوه

همکاران ( )2330پی بردند که تصفیه فاضالب صنایع کاغذ بتا پیتل
سوختی میکروبی از نظر فنی شتدنی استت ،امتا رستانایی محلتول و
ظرفیت بافر عوامل مؤزریانتد کته تتوان تولیتد الکتریستیته در ایت
فاضالب را محدود میکنند .همچنی  ،همان گونه که قبال اشاره شد،
تصفیه سلولز در پیل سوختی میکروبتی بستیار پیچیتدهتتر از پتی
مادههای با مواد آلی محلول است .نتایج ای تحایتو نشتان داد کته
MFCها بعد از حدود سه هفتته بته بتازدهی حتذ  CODبرابتر بتا
 %09رستتتیدند ،در حالیکتتته  %69ستتتلولز توستتتط بتتتاکتریهتتتا
حذ شده است[09و.]05
 2-3-2صنایع نساجی و رنگ

یکی دیگر از صنایع آالینده ،صنعت نساجی است کته دفتع فاضتالب
آن همواره محیط زیست و صنعت را دچار مشکل کرده است .صنایع
نساجی یکی از پیچیدهتری فاضالبهای صنعتی را تولید متیکننتد.
 0×135ت فاضالب رنگ تولید شده در سال حاوی مولکولهای آلی
ستتخت بتته همتتراه متتواد ستتمی ،جهتت زا و ستترطانزا بتتهشتتمار
می آیند[125و .]124تخلیته چنتی فاضتالبهتایی بترای طبیعتت،
55

متاده در

یابند .در MFCها واکن

آزو استتت[120و .]120ترکیبتتات آزو 1بزرگتتتری دستتته شتتیمیایی
رنگهای ستنتزی را تشتکیل متیدهنتد و بته طتور گستتردهای در
فاضالب خروجی صنایع نساجی ،رنگسازی و مصر کنندگان رنتگ
یافت می شود .مادار زیاد رنگ موجود در ای فاضالب باع صدمات
شدید زیست محیطی مانند ممانعت نفوذ نور و اکسیژن به درون آب
میشود که برای حیات آبزیان خطرآفتری استت .در نتیجته ،حتذ
آنها از فاضالب بسیار اهمیت دارد .مالالً ،در پیل سوختی میکروبتی،
اتصاالت آزوی رنتگهتای کنگتو 2بته اتصتاالت ستادهتتری از قبیتل
آروماتیک آمی ها شکسته میشوند که میتواننتد کتامالً بته صتورت
فیزیکی در محفظه کاتد تخریب شوند .در یک آزمتای

از  MFCبتا

همراه با آند و کاتتد زیستتی بترای رنتگ زدایتی رنتگ آزوی کنگتو
استفاده شد .بعد از عملیات یک روزه بیشتر از  %60رنگزدایی رنتگ
 .1در شیمی به ترکیبهایی ترکیبهای آزو گفته میشود که دارای شکل مولکتولی
' R-N=N-Rباشند؛ که در آن  Rو ' Rهرکدام میتوانند آروماتیک یا آلیفاتیتک
باشند .گروه  N=Nگروه عاملی آزو یا دیایمید نامیده میشود.
 .2رنگ کنگو ( )Congoجزء رنگهای تتترا آزونتیم استت .در ایت رنتگهتا متاده
کوپالسون با یک ترکیب تترا آزونیم جفت میشود .از مهمتری ای رنگها قرمتز
کنگو است که از جفت شدن بنزیدی با دو گروه نفیتونیک اسید تهیه متیشتود.
ای رنگها از فراوانتری رنگهای دسیس آزو هستند.
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و انتاال پروتتونهتا از طریتو غشتای تبتادل کتاتیونی ،بته تخریتب
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اتصاالت آزو )– (–N = Nدر محفظه کاتدی منجر شده است .کتاه

نشان میدهد که نهتنها تولید الکتریسیته ،بلکه حذ فلزات سنگی ،

اتصتتاالت آزو ستتبب شتتکلگیتتری آمتتی هتتای آروماتیتتک زیستتت

تولیتتد متتواد مفیتتد و بازیافتتت فلتتزات از زهتتاب استتیدی معتتادن

تخریبپذیر و بیرنگ میشود[.]126-133

با بهره گیری از فناوری پیل ستوختی میکروبتی بتا موفایتت همتراه

 263 mWmو کتتارایی کولتتونی  %60بتتوده استتت .ایتت نتتتایج

خواهد بود[.]144
 3-3-2فاضالب صنایع پاالیشگاه و پتروشیمی

فاضالب پاالیشگاهی ،حاصل پاالی

و تاطیتر فترآورده هتای نفتتی،

 5-3-2فاضالب صنایع گوشتی و دامداری

حاوی ماادیر زیادی آالیندههای آلی مانند هیدروکرب هتای نفتتی و

فاضالب صنایع دامداری ،گوشتی و الشه حیوانات عمدتا حاوی مادار

انواع فلزات سنگی است .یک گروه عمده از ای فاضالبها از تولیتد

زیادی مواد آلی زیست تخریب پذیر ،مادار زیادی مواد آلی و غلظت

زیستگازوئیلها حاصل متیشتود کته شتامل قنتدها-5 ،فورفتورال،

 CODبتهدستت

فنولیکها ،سایر پی

زیاد فسفات و نیترات است[ .]145بیشتری کاه

تصفیهکننتدههتا ،محصتوالت جتانبی تخمیتر،

آمده از تصفیه ای نوع فاضالبها در پیل سوختی میکروبی بیشتر از

ترکیبتتات فنولیتتک و مشتتتاات فتتوران آلدهیتتد هستتتند .تصتتفیه

 %53بوده و بازدهی حذ نیترات از آن در حدود  % 03گزارش شده

زیستگازوئیل بتهتنهتایی و فاضتالب حاصتل از آن ،هتر دو بتا پیتل

است[.]149

سوختی میکروبی آزمای شده که چگالی توان خروجتی از آنهتا ،بته
ترتیتتتب 23 Wm-3 ،و  2113 mWm-2بتتتوده استتتت[135و.]134

 6-3-2فاضالب صنایع دارویی

فاضالبهای منابع ذخیره اتانول و جزء هیدرولیزات مایع بخار نیز در

یکی دیگر از صنایعی که فاضالب خروجی از کارخانجات آنها شتدیدا

پیل سوختی میکروبی بررسی شده استت[130و139و .]60فاضتالب

سمی است ،صنایع دارویی است .به عنوان نمونته فاضتالب کارخانته

صنایع پتروشیمی نیز یکی دیگر از اهتدا تحایاتات بترای بررستی

تولید پنی سیلی سنتزی مورد بررسی ون و همکتاران قترار گرفتت.

کتتاربری فنتتاوری  MFCبتترای تصتتفیه متتؤزر ستتایتهتتای آلتتوده

ای تحایاات نشان دهنده ای حایات بودند که مواد سمی و مااوم

) (PTAیتک متاده

به تجزیه مانند فاضالب آنتی بیوتیکهتا نیتز متیتوانتد یتک منبتع

خام برای تولید محصوالت پتروشیمی است که تولید یتک تت از آن

ختوراک ورودی ختوب بترای  MFCباشتند[ .]140فاضتالب صتنایع

به تولید  3تا  13مترمکعب فاضالب منجر میشود .بنتابرای  ،حجتم

دارویی سخت و داروهای استروئیدی مانند تولید هیدروکورتیزون که

باالی فاضالب تولیدی در ایت صتنایع نیتاز مبترم بته روش تصتفیه

از مهمتری حد واسطهای تولیتد داروهتای استتروئیدی استت و در

مارون به صرفه را روش میکند .نتایج تحایااتی در زمینتة تصتفیه

مرحله هیدرولیز اسیدی مادار بستیار زیتادی فاضتالبهتای شتدیدا

ای فاضالبها با پیل سوختی میکروبی ،به تولید چگالی توانی مابی

سمی تولید میکند ،نیز در پیل سوختی میکروبی مورد آزمون قترار

بوده است[ .]130-123اسید ترفتاالتیک ختال

 53 mWm -2تا  2233mWm -2و حذ  CODدر حدود  03درصد

گرفته است .نتایج چگالی توان تولیدی به ترتیب

شده است[.]141-143

و

-2

جایگاه فناوری پیل سوختی میکروبی در تصفیه انواع فاضالبهای صنعتی... ،

کنگو صورت پذیرفته است .انتاال الکترونها از ریزاندامگانها ،به آنتد

 MFCمطالعه و بررسی شد که نتایج حتاکی از تولیتد چگتالی تتوان

210/20 mWm

 22/3 mWm-2و حذ  %33 CODتا %03بترای فاضتالب داروهتای
 4-3-2فاضالب معادن و صنایع وابسته

زهاب اسیدی معدن 1که به دلیل اکسای

سخت و استروئیدی را نشان داده است[.]140-153
زیستی سولفید فلزات بته

سولفات آنها تولید میشود ،حاوی فلزات محلول از قبیل سرب ،مس،

 4-2فاضالبهای خانگی و شهری

کادمیم و آرسنیک استت کته خطترات جتدی در محتیطهتای آبتی

در ماایسه با فاضالبهای صنعتی ،فاضتالب هتای ختانگی و شتهری

پدید می آورد .تصفیه زهاب استیدی معتادن بتا استتفاده از فنتاوری

تخریبپذیرترند و به سادگی میتواننتد بترای تولیتد انترژیزیستتی

)1. Acid-Mine Drainage (AMD

بهکار روند.
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یکی از روشهای کاربرد فناوری پیل ستوختی میکروبتی در تصتفیه

محیط زیست را بتا مشتکالت زیتادی روبتهرو متیکنتد و در نتیجته

فاضالب خانگی ،ساخت توالتهای دوستدار محیط زیست استت کته

تالشهای بستیاری در ایت متورد انجتام شتده استت .پژوهشتگران

میتوانند عالوه بر تولید انرژی ،تأزیر به سزایی برتمیتز نگته داشتت
محیط بگذارند .متالالً ،از  MFCتتک محفظتهای بترای تصتفیه ادرار
انستتان و استتتخراج هتتم زمتتان استتتروویت

1

)(NH4MgPO4.6H2O

استفاده شده استت .استتروویت تولیتد شتده از ادرار درستت ماننتد
هر کود دیگر دوستتدار محتیط زیستت مصتر کتاربرد گستتردهای
خواهد داشت[ .]06توان حاصل از ادرار انسان همراه با  %3/5مخمتر
و  %1ترینتون معادل  14/32 Wm-3بوده است که بعد از سه مرحلته
به  11/09 Wm-3کاه

شکل  .2پیلهای سوختی میکروبی چندتایی
با ورودی ادرار[.]151

یافته استت[ .]151هیتدرولیز اوره نیتز کته

برای فرایند تهنشینی استروویت بسیار مفید استت ،در ایت فنتاوری
عملی شده است .در ای مطالعات نشان داده شد کته اضتافه کتردن

بسیاری بهرهگیتری از شتیرابة زبالته در پیتل ستوختی میکروبتی را

تولیتد الکتریستیته و استتخراج

امکانسنجی کردهاند[159و .]155در بعضی تحایاات از سیستمهای

نمک دریایی به ادرار باعت افتزای
استتتروویت خواهتتد شتتد .افتتزای

استتتخراج

 %13تتتوان و افتتزای

پیوسته نیز بهتره گرفتته شتد تتا شتدت جریتان خروجتی افتزای

حذ  CODاز  %19بته  %10از

یابد[ .]150گالوز و همکاران در پژوهشی سه پیل سوختی میکروبی

نتایج افزودن نمک دریایی بوده استت[ .]152تحایاتات دیگتری در

را به صورت متوالی بهکار بردند و نشان دادند که وقتتی فاضتالب در

همی راستا در دانشگاه  Bristolصورت گرفت .در ای تحایاات ،یک

یک حلاه قرار میگیرد (برگشت خروجتی پیتل ستوختی میکروبتی

محفظه جمتعآوری ادرار ستاخته و ادرارهتای جمتعآوری شتده بته

سوم به جریان خوراک و ورود دوبارة آن به پیتل ستوختی میکروبتی

MFCها منتال شد (شکل (MFC .))2ها مستتایماً بته دیتود نتوری

اول) میزان حذ  CODو  BODبسیار گستردهای حاصل متیشتود

متصل شده بودند تا میزان تولیتد الکتریستیته را نشتان دهنتد .ایت

که حاکی از مناسب بودن ای روش برای تصفیه ایت نتوع فاضتالب

استروویت از  %21به  %64و افزای

آزمای

به مدت  2-3ماه انجام شد و روزانه 2تا  3لیتر ادرار به توان

است[.]150

(نیروی برق) تبدیل شده است .به مدت  5هفتته ،بته طتور متوستط
هر روز  05میلیوات توان به دستت آمتده و طتی آزمتای

حتداکالر

 .3نتیجهگیری کلی

حذ  CODبه میزان  %60مشتاهده شتده استت .عتالوه بتر ادرار از

بنتتابر نتتتایج بررس تیهای گستتترده در زمینتته کتتاربرد پیتتل ستتوختی

مدفوع انسان نیز برای تولید الکتریسیته در MFCهتا استتفاده شتد.

میکروبی در تصفیه انواع مختلف فاضالب ،چشم انداز آینتده توستعه

مالالً ،در  MFCدو محفظهای ،مدفوع انسان را برای تصتفیه و تولیتد

ای فناوری را میتوان بسیار روشت ارزیتابی کترد .طیتف گستترده

الکتریسیته بهکار گرفتند .قبل از استفاده در MFCهتا ،بترای بهبتود

فاضتتالبهتتا بتته عنتتوان ختتوراک در پیتتل ستتوختی میکروبتتی

تولید نیرو فرایند تخمیر اجرا شد .بنابر نتایج بتهدستت
بیشتری چگالی تولیتد تتوان

-2

 03/0 mWmو حتذ

آمتدهMFC ،
کلتی COD

آزموده شده اند .ای گستره شامل فاضالبهای حتاوی منتابع کترب
(مانند گلوکورونیتک استید ،گتاالکتیتول ،ریبیتتول ،زایلتوز ،گلتوکز،

بعد از  163ساعت  %00بوده است[.]153

گاالکتوز ،گلوکونیک اسید ،کزولیتول و مانند آنهتا) ،منتابع نیتتروژن

ماهیت شیرآبههای خاکچال ،پیچیده و غلظتت آن زیتاد استت ،کته

(مانند سریی  ،هیستیدی  ،آرژنی و غیتره) ،استیدهای آلتی (نظیتر

شامل اجزایی مااوم وستمی ماننتد فلتزات ستنگی و یتا متواد آلتی

استیک اسید ،الکتیک اسید و غیره) ،صنایع مختلف (همچون تولیتد

زنوبیوتیک 2می شود .از آنجا که ای ماده بسیار آلوده است ،دفتع آن

نوشابه ،شکالتسازی ،کشاورزی ،تولید مواد غتذایی ،لبنتی ،صتنعت
سیمان ،تولید زیستگازوئیل ،کشتارگاهها ،شهرداریها ،پاالیشتگاه و

1. Struvite
2. Xenobiotic

55

پتروشیمی ،خانگی و غیره) است .البته توجه به ای نکته الزم استت
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،کتته شتترایط عملیتتاتی نظیتتر انتختتاب فاضتتالب و قتتدرت ی تونی آن
، زمان مانتد هیتدرولیکی، میزان بارگیری آلی،pH ، دما،دبی ورودی
 مااومتت درونتی و،نتوع اجتمتاع میکروبتی و کتارایی کلونیزاستیون
مهمتی در میتزان تتوان خروجتی از پیتل ستوختی

 نات،جز آنهتا

میکروبی و میزان تصفیه فاضالب بازی میکنند و برای دستیابی بته
. بهینه ستازی ایت شترایط بستیار اهمیتت دارد،حداکالر کارایی پیل
پارامترهای ساختاری پیل سوختی میکروبی نیز در میزان تولید توان
 از ایت پارامترهتا متی تتوان بته طراحتی.حاصل بسیار تأزیرگذارنتد
 استتفاده از،مااومتت داخلتی شتود
فراینتد انتاتال

مناسبی کته منجتر بته کتاه

نانوذرات برای اصال الکترودهتا بته منظتور افتزای

 بهره گیتری از ریزانتدامگانهای مهندستی ژنتیکتی شتده و،الکترونی
زمان اولیه شتروع بته کتار

 کاه،کنترل فرایند سوخت وسازی آنها
.پیل سوختی میکروبی نام برد

 قابلیت پیل سوختی میکروبی در تصفیه فاضتالبهتای،به طور کلی
 و تولیتد، مختلف به ویژه فاضالبهای سمی و حتاوی فلتزات ستنگی
همزمان انرژی در دهههای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است و
امید میرود ای روند به کاربرد گسترده ای فناوری در عرصتههتای
.مختلف میانجامد

 سپاسگزاری.4
نویسندگان مااله از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و
.پژوهشگاه مواد و انرژی سناسگزاری میکنند
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