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سوختی  پیل های مختلف و تاثیر آن در عملکردوالیتاستفاده از کات

   بایوکاتدی میکروبی
 

  7محمود اخوان مهدوی، *7رضا قشالقی، 1مینو سلطانی
 

  دانشگاه فردوسی مشهد،دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی1
  میضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیع2

  
 

 چکیده         
، از پیل سووخیی میکروبوی   ن منابع طبیعیچنین محدود بودبا توجه به افزایش روزافزون درخواست انرژی و هم

هوا،  . در محفظوه ننودی ایون نوول پیول     شوود ه موی تولید انرژی نوا  بورد   راسیایبه عنوان منبعی تجدیدپذیر در 

ها، کنند در حالی که در کاتد ننمی پروتونتولید الکیرون و  ها از طریق اکسیداسیون سابسیریتمیکروارگانیسم

گیرد. از مشوکالت مهوم در   کاهش اکسیژن مورد اسیفاده قرار میخ رنپالتین به عنوان کاتالیست جهت افزایش 

توسط محلول سابسویریت اشواره    توان به هزینه باالی کاتالیست و سمی شدن ننهای سوخیی میکروبی میپیل

تواننود جوایگزین مناسوبی بوه منظوور رفوع ایون مشوکالت باشوند چورا کوه            کاتدهای بیولووژیکی موی   کرد. لذا

کننود. در ایون مقالوه عملکورد پیول      های موجود در محلول کاتوالیت نقش کاتالیست را ایفا موی میکروارگانیسم

پسوا  هووازی، در   در حالت اول از  .مورد نزمایش قرار گرفتبایوکاتدی در سه حالت مخیلف  سوخیی میکروبی

فراورش و در حالت سو  از بافر اسیفاده شد. ماکزیمم تووان تولیودی   حالت دو  از پسا  هوازی با عملیات پیش

چنین مقاوموت داخلوی   . همودمربع بوات بر میرمیلی 22در حالت اول نسبت به دو حالت بعدی بیشیر و برابر با 

 اهم کاهش یافت.     394دو حالت دیگر به  در حالیی که از بافر اسیفاده شد در مقایسه با
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 پیل سوخیی میکروبی ، کاتد بیولوژیکی، پسا  کارخانه شیر، توان تولیدی، مقاومت داخلی   

 

 نکات برجسته پژوهش
 بایوکاتدی اسیفاده از پسا  هوازی به عنوان کاتوالیت مورد اسیفاده در پیل سوخیی میکروبی 

 فراروش بر عملکرد پیل سوخیی میکروبی بایوکاتدییر عملیات پیشتاث 

 مقایسه توان تولیدی و مقاومت داخلی پیل در سه حالت مخیلف 
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