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Összefoglaló 

Az üzemanyagcelláknak számos típusát fejlesztették ki és alkalmazzák jelenleg is. Az egyik legtöbbet kutatott 

terület az ún. mikrobiális üzemanyagcella, melyekben baktériumok segítségével biomassza lebontásából 

termeltetünk elektromos áramot. A különböző mikrobiális üzemanyagcella (MÜC) technológiák jelentik a 

legújabb megközelítést a megújuló elektromos energia, a „bioelektromosság” termelésben. 

 

A kutatás során a mikrobiális üzemanyagcellákban kialakuló biofilm növekedését vizsgáltuk. Az anódteret a 

zalaegerszegi kommunális szennyvíztisztítóból származó, valamint a kaposvári cukorgyári szennyvíztisztítóból 

származó beoltó iszappal töltöttük fel, szubsztrátként egyrészt acetátot, másrészt az ún. préslét alkalmaztuk. Az 

általunk használt MÜC-ben egy speciális anódkialakítás megvalósításával könnyen elvégezhetővé váltak a 

mintavételezések.  

 

A mintavételek során meghatároztuk a szénszálon kialakuló biofilm össztömegét, a fehérje mennyiséget Folin-

reagenssel, illetve mértünk dehidrogenáz aktivitást is, mely azon a megállapításon alapszik, hogy minden élő sejt 

termel dehidrogenáz enzimet; a szerves anyagok eloxidálásakor H+-ionok keletkeznek, melyek az aerob légzés 

során az elektrontranszport-láncon keresztül a végső elektron akceptorhoz (oxigén) szállítódnak. A színtelen 

trifenil-tetrazólium-klorid (TTC) egy alternatív elektron akceptor, ami a légzés során vörös színű, vízoldhatatlan 

trifenil-formazánná redukálódik, ennek megjelenése, illetve intenzitása alapján is jellemezhető az aktivitás. 

 

A biofilm növekedéssel párhuzamosan mértük a mikrobiális üzemanyagcella által termelt áram mennyiségét is, 

hogy egyértelműen összefüggésbe hozható-e a megtermelt áram mennyisége a biofilm növekedés intenzitásával. 

 

Summary 

Several types of fuel cells have been developed and are being used currently. One of the most intensively studied 

fields is the so-called microbial fuel cell (MFC), which are able to produce electricity from biomass using 

bacteria. Microbial fuel cell technologies are the latest approaches in generation of renewable electricity, 

"bioelectricity".  

 

In this research the biofilm growth was studied in the MFC. The anode chamber was filled with sludge from the 

communal waste-water treatment in Zalaegerszeg and the waste-water treatment of sugar factory in Kaposvár, 

respectively. As a substrate, acetate and a special organic liquid derived from a pressed biofraction of a solid 

waste treatment were applied. In the MFC used the samples have been easily taken by a special anode design. 

 

During samplings, the total weight of biofilm on the carbon fiber and the amount of protein using the Folin 

reagent was determined and also the dehydrogenase activity was measured, which is based on the principle that 

dehydrogenase enzymes are produced by all living cells. This enzyme group oxidizes organic matter while H+ 

ions are generated and during the aerobic respiratory electrons and hydrogen are transported through a chain of 

intermediate electron carriers to a final electron acceptor (oxygen). The colourless triphenyl tetrazolium chloride 

(TTC) is an alternative electron acceptor which is reduced to red-colour water insoluble triphenyl-formazan 

during the respiratory, so dehydrogenase activity may be characterized by its appearance and its intensity. 

 

In parallel with the biofilm growth, the amount of generated power by the microbial fuel cell was measured, to 

decide if the amount of generated power may be clearly associated with the intensity of biofilm growth. 
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