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به وسیله اکسیداسیون ) SMFC(پیل سوختی میکروبی رسوبی  -   چکیده
می مواد آلی و ترکیبات موجود در رسوبات دریاها و رودخانه ها تولید الکتریسته 

در مقیاس آزمایشگاهی در دو حالت  SMFCتحقیق عملکرد یک در  این . کند
اضافه  سوبستراي هیچ گونه . هوادهی و غیر هوادهی مورد بررسی قرار گرفت

میزان هوادهی در حالت هوادهی . شدنظیر گلوکز و استات استفاده ن
ولتاژ به دست آمده در حالت هوادهی مقدار بیشتري .بود Lit.min-1 2/0حدود
و در حالت غیر  mV  1/299هوادهیدر حالت ماکزیمم ولتاژ بدست آمده  .داشت

عملکرد بهتر پیل در حالت % 74که نشاندهنده  بدست آمد mV  33/77هوادهی
  .هوادهی است

  پیل سوختی میکروبی، رسوب، هوادهی، ولتاژ تولیدي  - کلیديهاي  واژه
  
 قدمهم

به خاطر تولید ) MFC(از زمانی که پیل سوختی میکروبی 
الکتریسیته به وسیله اکسیداسیون بی هوازي مواد آلی شناخته شد، 

زیست محیط زیست و  توجه خیلی از محققان در زمینه هاي انرژي،
 1ریمرزاما اولین بار ]. 1[جلب شد  به سمت این نوع پیل ها فناوري

نشان داد که جمعیت موجود در رسوبات دریایی قادر به تولید 
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1 Reimers 

ها معموالً از یک آند رسانا و غیر SMFC ]. 2[الکتریسته هستند
که در رسوبات  2خورنده مانند میله گرافیت و یا موکت کربنی

ت، که معموالً از صفحات گرافی(دریایی دفن می شود و یک کاتد 
که در آب اکسیژن دار غوطه ور  )فیبرهاي کربن و یا موکت کربنی

یکی از بزرگترین مزیت هاي این نوع ]. 3[است، تشکیل شده است 
از این رو افزایش مقیاس این  .استه غشا عدم نیاز آنها ب پیل ها 

قرار گرفتن آند در زیر رسوبات . نوع پیل ها به مراتب آسان تر است
ازي را ایجاد می کند و وجود اختالف پتانسیل خود شرایط بی هو

بین کاتدو آند که ناشی از اختالف غلظت اکسیژن است، باعث 
  .وجود جریان می شود

ها از لحاظ کاربردي به دو دسته کلی تقسیم می  SMFCمعموالً 
  :شوند
1 (SMFC  به کارگیري شده در آب دریا  
2 (SMFC  به کارگیري شده در آب شیرین) رودخانه ها و (...  

رمی در جها به دلیل محدودیت هاي انتقال  توان این نوع از پیل
استفاده از . پایین است پایین احیا اکسیژن در کاتدنرخ ناحیه آند و 

]. 4[اکسیژن را باال ببرداحیا  سرعت پالتین بر روي کاتد می تواند
ه یک انرژي ورودي، می تواند همچنین چرخش کاتد به وسیل

 را غلظت اکسیژن را در محفظه کاتد باال ببرد و دانسیته توان
واضح است که بدلیل وجود باکتري ها در آب،  .]5[دهدافزایش 

هم وجود دارد که در این حالت  کاتد بیولوژیکیانتظار تشکیل 

                                                        
2 Carbon Felt 

تولید الکتریسیته با استفاده از رسوب رودخانه آب شیرین در پیل سوختی 
  میکروبی رسوبی 

 
 محمود اخوان مهدوي و *رضا قشالقی، محمد علی غازي آذري


