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Дисертацията е обсъдена и насочена за защита на
разширен катедрен съвет на катедра”ТВНВС” и катедра”ЕООС”
на 11.02.2016г. при Университет ”Проф. д-р Ас. Златаров”Бургас.
Докторантката е задочен докторант в катедра”ТВНВС”
при Университет”Проф. д-р Ас.Златаров”- Бургас.
Дисертационния труд е в обем 125 страници и съдържа
61фигури и 15 таблици. Използваната литература включва 199
източника.
Материалите по защитата са на разположение в отдел
Международно сътрудничество в Университет „Проф. д-р Асен
Златаров - гр. Бургас, бул. Яким Якимов №1.
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
БЕС - биоелектрохимични системи
КМ - криви на мощността
МГК - микробиологични горивни клетки
ПК - поляризационни криви
ПОМ - протон обменни мембрани
СМГК - седиментационни микробиологични горивни клетки
ТММ - точка на максимална мощност
АС – активен въглен
AFM - atomic force microscopy - атомно силова микроскопия
CARBON BLACK - въглеродни сажди
CC- въглеродно платно
CF - въглеродни нишки
CNT - въглеродни нанотръби
CV - cyclic voltammetry – циклична волтаметрия
LSV - linear sweep voltammetry- линейна волтаметрия
MF - микрофилтрационна мембрана
NADH - коензим, никотинамидадениндинуклеотид (редуциран),
NAD* (окислен)
OCV- open-circuit voltage – напрежение при отворена верига
PANI - полианилин
PDMS- поли диметил силоксан
PTFE- поли тетрафлуор етилен
SHE - стандартен водороден електрод
SPEEK - Сулфонатен поли-етер-етер кетон
UF - ултрафилтрационна мембрана
VULСAN - електропороводими сажди (вулкан)
АЕМ - анионобменна мембрана
СЕМ - катионобменна мембрана
EIS (Electrochemical impedance spectroscopy) – електрохимична
спектроскопия
EPR (Electron Paramagnetic Resonance) – електронен
парамагнитен резонанс
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Въведение
Микробиологичните горивни клетки (МГК) са познати
като инструмент за превръщане на химичната енергия получена
при окислението на органичните субстрати в електрическа.
Този процес се осъществява чрез специфичната биохимична
активност
от
определени
ензимни
системи
на
микроорганизмите. По същество тези микроорганизми
окисляват органичните субстрати в анаеробни условия за
сметка на алтернативни крайни акцептори на електрони във
външната среда. Получения електронен поток се улявя от анода
и чрез електрическа верига се трансферира до катода, на който
се осъществява крайната редукция на електронните акцептори.
В конвенционалните двукамерни МГК, мембраната (най-често
протон- обменна мембрана), обикновено се използва за
разделяне на катодната и анодната камери. Мембраните служат
за селективна бариера, чрез тях се осъществява транспорта на
протоните и се избягва директен контакт между анодния и
катодния електролит. Търсенето на алтернативни сепаратори за
МГК се обуславя от високата цена на използваните към
момента катион- и протон- обменни мембрани с полимерна
природа. Тяхната цена и физични показатели са основен фактор,
определящ комерсиализацията на МГК.
Настоящата дисертация има за цел да изследва
възможностите за приложение на съвременни мембрани,
сепаратори и материали в тази иновативна технология. За целта
са обследвани множество сепаратори и материали и са
инпрегнирани в различни видове МГК. Допълнително са
проведени лабораторни експерименти и изчислителни
дейности, които дават отговор на редица въпроси, свързани с
факторите влияещи върху процесите в МГК, в това число
химичната природа на мембраните, вида на захранващия
субстрат, различните съпротивления свързани към външната
верига и др.
В настоящата дисертация са оценени и анализирани
сепараторите, като за целта са изработени подходящи
лабораторни конструкции МГК.
Благоприятна перспектива, с отражение усилията за
опазване на околната среда е факта, че за синтезирането на
протон обменни мембрани и сепаратори могат да бъдат
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използвани природни суровини като глини, металургични и
модифицирани материали с нанесени слоеве върху тях. Това
може да направи МГК устойчив и полезен източник на «зелена
енергия». Получените резултати са подложени на критичен
анализ и са направени изводи за влиянието на химическата
природа на мембраните върху генерирането на енергия в МГК.
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Цел на настоящата дисертационна работа е изследване
на протон-обменните сепаратори в МГК и възможностите за
приложение на алтернативни електрод-сепараторни системи с
оглед подобряването на операционните характеристики.
За постигане на поставената цел бяха формулирани
следните задачи:
1.

2.

3.

4.

Дизайн на различни конструкции от електроди и
сепаратори за приложение в едно- и двукамерни
МГК.
Оценка на електрохимичните характеристики на
конструираните
електродносепараторни
материали.
Провеждане на експерименти по приложение на
избрани електрод- сепараторните материали в МГК
от различен тип.
Критичен анализ на комбинирания и технологичен
ефект от приложението на разработените електроди
и протон- обменни материали като алтернатива на
конвенционалните.

Резултати и обсъждане
2.1. Приложение на керамични протон- обменни
мембрани в седиментационни микробиологични
горивни клетки
Настоящото изследване разглежда влиянието на
състава и количеството въведена добавка върху свойствата на
керамичните мембрани и как това се отразява при прилагането
им в СМГК.
2.
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В по-конкретен план се разглеждат въпроси, отнасящи
се до използване на свойствата и възможностите на керамични
мембрани за решаване на нова и актуална научна задача с
изразено практическо приложение – получаване на
електроенергия чрез анаеробно третиране на отпадъчни води в
СМГК. За постигане на тази цел бяха формулирани следните
задачи:Съпоставяне на различни по състав керамични
мембрани, които да бъдат приложени в катодната камера на
седиментационни микробиологични горивни клетки; С
измерване на напрежението, тока и температура да се определи
влиянието на различните мембрани върху поведението на
седиментационните микробиологични горивни клетки
Тегловните съотношения и привидната плътност - ρпр, g/cm3 на
синтезираните образци са представени на табл.1.
Табл.1. Характеристики на синтезираните керамични мембрани
№

Състав на синтезираните мембрани

ρпр,
3
g/cm

Тегловно
съотношение, g

2

50:10

1

Троянски глини и MnO2

2

Троянски глини и електрокорунд под 0.25µm

2.02

15:15

3

Троянски глини

1.64

100

4

Тр.глини, орг.влакна, въглерод, декстрин

1.24

30:1:5:7

5

Троянски глини и електрокорунд (отпадъчен)

2.23

10:20

6

Троянски глини и електрокорунд (отпадъчен)

2.19

10:30

7

1.28

30:1:5:7:5

8

Каолин, орг.влакна, въглерод, декстрин, SiO2 под
0.16µm
Клиноптилолит

1.54

100

9

Клиноптилолит, бутилково ст.

1.79

20:02

10

Троянски глини и органични влакна

1.85

30:1

11

Електрокорунд

2.18

100

12

1.57

30:1:5:7:5

13

Каолин, орг.влакна, въглерод, декстрин, SiO2 под
0.25µm
Тр.глини, орг.влакна, TiO2, MnO2

2.22

30:1:5:5

14

Троянски глини и електрокорунд под 0.16µm

2.03

15:15
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Използваните седиментационни микробиологични
горивни клетки представляват цилиндрична PVC тръба с D=12
cm, H=23 cm. Общият обем на клетката е 1750 ml. На дъното е
сложен графитен анод, покрит от седимент от язовир Ясна
поляна (Бургаска област), който предварително се
хомогенизира.

Фиг.1. Схематично представена и лабораторна
седиментационна микробиологична горивна клетка и графитен
анод, катодна камера с керамична мембрана и катод от
графитно платно
Оценката на химичния състав на седимента показа, че
концентрацията на манган и желязо в него е висока. Височина
на седимента – минимум 3 cm от дъното, т.е обема на плътната
утайка е около 339 cm3 (0.000339 m3). Използван е анод от
графитни плочи, с площ 0.040 m2. Катодната камера
представлява цилиндрична PVC тръба с размери 4.8 х 8 х 6.5 сm
на дъното на която е поставена мембрана. Камерата е
фиксирана в горната част на клетката посредством държачи и
стои неподвижна. Върху мембраната е разположен катод от
въглеродно влакно и неговата площ е различна съответно –
0.176 m2, 0.189 m2, 0.196 m2 и 0.188 m2. Схематичен изглед на
СМГК е показан на фиг.1. Въглеродното платно трябва да е
добре омокрено за да има добър контакт с кислорода, който е
добър акцептор на електрони затова се поддържа постоянен
обем в катодната камера. Електродите са свързани в
електрическа верига със съпротивление от 100Ω.
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Микробиологична характеристика на захранващия
седимент
За тази цел след набогатяване и ресуспендиране в свежа
хранителна среда, смесената микробна култура се пренася в
анодната камера на специално конструирана МГК. В паралелен
експеримент друга, идентична по размери и конструкция МГК,
се зарежда със същата суспензия от бактерии и хранителна
среда, но автоклавирана за 30 мин. при 121 ºС. По този начин в
тази втора клетка (абиотична контрола) се осигурява стерилност
и липса на биохимична активност. При конструирането на
тестовите МГК бяха използвани електроди от въглеродно
платно и полимерна катион-обменна мембрана като сепаратор
между анодната и катодната камера. Съпротивлението във
външната верига е 100 Ω.
Данните за потенциала на електродите, напрежението и
силата на тока се отчитаха и записваха в динамика.
Сравняването на стойностите за абиотичната клетка (приети за
базови) и тези наблюдавани при клетката с жива микробна
култура показва категорично доказателство за биологичния
произход на наблюдавания електрически ток и електрогенния
потенциал на изолираната микробна култура (Фиг. 2).
45
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Фиг.2. Стойности на електрическия ток в МГК при
усвояване на богата хранителна среда от смесена микробна
култура, изолирана от язовир „Ясна поляна” (■); абиотична
контрола (●)
В началото сме съпоставили два основни вида глини –
Каолинитови и Монтморилонитови с производствена керамична
мембрана от Al2O3. Плътността на тока (mA/m2) и мощността на
микробиологичната горивна клетка (mW/m2) са изчислени
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спрямо анодната повърхност при най-високата стойност на тока
и напрежението. За мембраната от алуминиев оксид: 𝑢(𝑡) =
0.036 V и 𝑖(𝑡) = 0.45 mA, следователно- плътноста на
мощността е 0.41 mW/m2 респективно плътноста на тока е 11.25
mA /m2. За монтморилонитовата мембрана плътноста на
мощността е 0.35 mW/m2 и плътноста на тока е 10.75 mA /m2.
В следващ етап от експериментите сме използвали
модифицирани състави за синтез на сепаратори. След
изпитването на мембраните в реална система от СМГК след
измерване на електрическия ток и напрежение в рамките на
продължителността на експеримента са установени следните
напрежения представени на фиг.3.
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Фиг.3. Данни на напреженията с различни видове керамични
мембрани след прилагането им в СМГК
Стойностите на напреженията са в диапазон от 7.47 до
20.22 mV. На базата на тези резултати като обект на
задълбочени изследвания бяха подбрани мембрани 1, 2, 3 и 4
при използването на които се получи максимално напрежение
(табл.2).
Табл. 2. Характеристики на четирите мембрани, показали найвисоки стойности на напреженията в СМГК
3

№

Състав на синтезираните мембрани

ВП, %

Ппр,%

ρпр, g/cm

С, %

1

Троянски глини и MnO2

14.22

28.48

2

0.84

2

Троянски глини и електрокорунд

12.07

24.39

2.02

0.50

3

Троянски глини

22.34

36.61

1.64

0.84

4

Тр.глини, орг.влакна, въглерод, декстрин

39.40

48.47

1.24

0.84

9

Въз основа на получените резултати се установи, че
привидната плътност варира в граници от 1.24 до 2.02 g/cm2.
Водопоглъщаемостта е от 12.07 до 39.40% това отдаваме на
различно формираната порестост на образците при режима на
изпичане (от 24.39 до 48.47%). Процента на линейна свиваемост
е почти минимален и за четирите мембрани от 0.50 до 0.84%.
Получените резултати за изменението на напрежението спрямо
продължителността на експеримента са посочени на фиг. 4.
Мембрана
тр.глини/MnO2

напрежение, mV

Изменение на напрежението
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тр.гл./орг.вл./въглерод/
декстрин

Фиг.4. Изменение на на напрежението спрямо
продължителността на експеримента
В първите дни се получи пик на генерираното
електричество след което бе наблюдавана стабилизация на
стойностите на напрежението и плътността на тока.
Микроструктурата на порите и морфологията на
мембраните зависят от прибавените количества добавка в
състава - декстрин, манганов диоксид, въглерод, корунд и др.
При синтероването и режима на изпичане с повишаването на
температурата се изменя химическата структура на съдържащи
те се в състава на глината оксиди.
Диференциален термичен (DTA) и термогравиметричен
анализ (TG)
Двата
анализа
се
извършват
едновременно,
използвайки термичен анализатор -„STA – TG-DSC/DTA F3
JUPITER” на фирмата Thermal Analyzer Netzsch – Германия в
атмосфера на въздух и температурен интервал от 10 °С до
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1050 °С при скорост на нагряване 10 ° C / min и α-Al2O3 като
стандартен референт.
Анализират се изходните материали при синтеза на четирите
мембрани показали най високо напрежение в СМГК. Два са
основните критерии, които могат да се отразят на
топлофизичните свойства на обектите са:
1) Съдържанието на химични компоненти в тях;
2) С по-малко значение влиянието на структурата на
обектите(начин на опаковка на отделните фази в
композициите, плътност и вид на фазовите граници);
На фиг. 5 и 6 са показани ДТА диаграми съответно на
проба 1, 2, 3 и 4.
При нагряване до 1000оС при мембрана със състав
Троянски глини и MnO2 имаме масови загуби от порядъка на 89%, при мембрана със състав Троянски глини имаме масови
загуби от порядъка на 7-8%, при мембрана със състав Троянски
глини и електрокорунд имаме масови загуби от порядъка на 45% докъто при мембрана със състав Троянски глини, органични
влакна, въглерод и декстрин имаме масови загуби от порядъка
на 37-38%. Мембрана със състав Троянски глини и MnO2
(фиг.5.) показва не много различен характер в интервала от
нормалната температура до 1000 оС, с изключение на факта, че
дискутирания мултиплет е забележимо снижен и в него дифузно
се губи характерния пик при 341 оС.

Фиг. 5. ДТА и TГ диаграма на мембрана със състав Троянски
глини и MnO2 и мембрана със състав Троянски глини и
електрокорунд
Мембрана със състав Троянски глини и електрокорунд,
показва почти същия характер на ДТА кривата (фиг.5.) като
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първата мембрана с тази разлика, че характерния пик при 341 оС
е качен на по-висок мултиплетен фон.
При мембрана със състав Троянски глини на ДТА
диаграмата - фиг. 6 имаме характерен пик около 341оС, екзо
ефект, който може да се отнесе с характерната декструкция в
компонентите на матрицата. Наблюдава се и характерен пик
при около 950 оС – ендо ефект, който може да бъде свързан с
фазов (алотропен, полиморфен) преход. Такава тенденция се
наблюдава и при четирите диаграми. Характерно е, че пика от
341 оС е върху голямо хало (комплекс от топлофизични ефекти,
формиращи много широк мултиплетен пик).

Фиг. 6. ДТА и TГ диаграма на мембрана със състав Троянски
глини и мембрана със състав Троянски глини, органични
влакна, въглерод и декстрин
ДТА кривата на мембрана със състав Троянски глини,
органични влакна, въглерод и декстрин се различава
съществено. Това разбира се е свързано с многостъпалния
характер на кривата, защото големите масозагуби на отделните
компоненти в сложната система са свързани предварително с
фазови преходи последващи от лесната деструкция на
наличната органика (ПАН влакна, декстрин) в процес на
термично сканиране до 860 оС.
Порьозитетни характеристики на мембраните
За да направим оценка как по-ниските стойности на
напреженията генерирани в СМГК корелират с размерите на
порите са избрани два състава, на които бяха проведени два
последователни експеримента с Bubble Point тест при едни и
същи условия.
3.
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За да се определи най-големият размер на порите на
мембраната е необходимо да се отчете налягането при което се
появява първото мехурче. Най-малкият размер на порите може
да се изчисли чрез увеличаване на налягането на газа, когато
всички пори са освободени от газовия поток през мембраната,
т.е. при сух профил на мембраната.
На база на приложения Bubble Point test бяха получени следните
резултати посочени в табл.3.
Табл.3. Размери на порите в керамичните мембрани

№

Състав

K1

D, µm

1

Монтморилонитова глина

1.4

9652.66

288

0.029

2

Каолин

1.5

10342.14

288

0.027

P, atm

P,psi

3.1. Сканираща електронна микроскопия
След направената сканираща електронна микроскопия
можем да направим следния анализ. От микроскопските снимки
се виждат пори, които са в широк диапазон. Наблюдават се помалки по размер пори при мембраните които са
монокомпонентни (Троянски глини) и респективно по-големи
пори при многокомпонентните мембрани.
На фиг. 7 от изображенията на мембраните с добавка
MnO2 имаме характерни морфологични форми тъй като MnO2
кристализира в различни алотропни форми. Имаме издължена
структура и иглести кристали, които са характерни за този
оксид. Анализирания образец е заснет в режим на вторични
електрони.

Фиг.7. Сканираща електронна снимка на керамична мембрана
със състав Троянски глини и MnO2
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На фиг. 8. наблюдаваме по-добра микрохетерогенност
и най-добра цялостност и продължителност на порите. Имаме
добра свързаност на порите от което зависи и подходящия
дебит, свързан със съответната селективност на сепаратора. На
определени места наблюдаваме подходяща ориентация на
структурата на порите, което допълнително способства за
увеличаване на пропускливостта на мембраната.

Фиг.8. Сканираща електронна снимка на керамична мембрана
със състав Троянски глини и електрокорунд
На фиг. 9 наблюдаваме зърнеста структура по цялата
повърхност на мембраната като една от снимките е заснета в
режим на обратно разсеяни електрони. При тези
монокомпонентни сепаратори има наличие на пукнатини които
най-вероятно са в резултат от нехомогенно пресоване.

Фиг.9. Сканираща електронна снимка на керамична мембрана
със състав Троянски глини
На фиг. 10 се наблюдават респективно по-големи пори
и пукнатини по повърхността на при мембраната. От
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сканираните изображения на образците може да се предположи,
че органичните добавки и най-вече електрокорунда се
подобрява микрохетерогенноста и цялоста на порите поради
разликите в първоначалната (изходната) дисперсност на
пълнителите, както и начина и степента на хомогенизиране при
смесване.

Фиг.10. Сканираща електронна снимка на керамична мембрана
със състав Троянски глини, органични влакна, въглерод и
декстрин
3.2. Нискотемпературна адсорбция с азот
Използваната апаратура е Quantachrome Instruments
NOVA 1200e (USA), ниско температурна адсорбция на азот
(77.4 K). Подготовка на пробата за анализ: Всички проби се
обезгазиха продължение на 16 часа във вакуум при 300oC преди
измерванията. Адсорбционно-десорбционните изотерми и
получения хистерезис ни дават информация за разпределенията
на порите в мембраните. Текстурните характеристики бяха
определени посредством ниско температурна адсорбция на азот
(77.4 K) в апарат - Quantachrome Instruments NOVA 1200e
(USA). Азотните адсорбционни-десорбционни изотерми бяха
анализирани за оценка на следните параметри: специфичните
повърхностни площи се определят въз основа на уравнението на
БET, общият обем на порите, оценени в съответствие с
правилото за Gurvich при относително налягане близо до 0.99.
Обемът на микропорите и специфичната повърхност, бяха
оценени в съответствие с метод V-t-метод. Разпределението на
порите беше направено по BJH method, използвайки
десорбционната изотерма.
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За мембрана със състав Троянски глини и MnO2
(фиг.11), изотермата на образеца може да се класифицира като
изотерма от смесен ІІ-ІV тип според класификацията на IUPAC.
14
13
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Фиг.11. Изотерми на адсорбция и десорбция на мембрана със
състав Троянски глини и MnO2
Представлява смес от непорьозен материал, при който
се осъществява нелимитирана монослойна-мултислойна
адсорбция на азота и от мезопорест материал. Мезопорьозната
част се доказва и от съществуването на хистерезисна примка,
като класификацията на вида на хистерезиса е от типа Н3
според класификацията на IUPAC. Този тип хистерезис се
наблюдава при здраво закрепени агрегати от плочковидни
частици, образуващи плоско-паралелни пори. Разпределението
на порите показва максимум при диаметър около 5 nm найголямо количество пори е с този диаметър. Относително
хомогенно разпределение на пори в интервала 2.5-5 nm. За
мембрана със състав Троянски глини и електрокорунд (фиг.12),
изотермата на образеца може да се класифицира като изотерма
от смесен ІІ-ІV тип според класификацията на IUPAC.
Хистерезис Н3.
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Фиг.12. Изотерми на адсорбция и десорбция на мембрана със
състав Троянски глини и електрокорунд
За мембрана със състав Троянски глини (фиг.13), имаме
изотерма тип ІІ според класификацията на IUPAC.
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Фиг.13. Изотерми на адсорбция и десорбция на мембрана със
състав Троянски глини
Непорьозен образец. Без хистерезис. Този тип изотерми са
характерни за адсорбция на газове и пари върху
високодисперсни непористи тела.
За мембрана със състав Троянски глини, органични
влакна, въглерод и декстрин (фиг.14), изотермата на образеца
може да се класифицира като изотерма от смесен ІІ-ІV тип
според класификацията на IUPAC. Хистерезис е Н3.
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Фиг.14. Изотерми на адсорбция и десорбция на мембрана със
състав Троянски глини, органични влакна, въглерод и декстрин
3.3. Електронен парамагнитен резонанс (Electron
Paramagnetic Resonance - EPR) на мембрана
“Троянски глини” и MnO2
EПР- спектрите на мембрана със състав Троянски
глини и MnO2, бяха регистрирани при следните температури –
120K, 160K, 200K, 240K, 295K и 450K. При високи температури
ЕПР сигналът се състои от почти симетрична линия с g=2,007.
Тази стойност е типична за йони на Мn2+. С понижаване на
температурата се наблюдава рязко изменение във формата и
позицията на ЕПР сигнала - отместване към по-слабо магнитно
поле и засилване на асиметричната му форма (фиг.15).
Температурната зависимост на ЕПР-сигнала и характерната му
форма са доказателство за наличие на суперпарамагнитни
взаимодействия в керамичния образец. Суперпарамагнитните
взаимодействия се отдават на наночастици, представляващи
единични магнитни домени с огромен магнитен момент, сума от
магнитните моменти на изграждащите ги парамагнитни йони.
Регистрираният
суперпарамагнитен
ЕПР
сигнал
в
анализираната проба се приписва на нано-домени, изградени от
обменно-свързани манганови йони: Mn-O-Mn.
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Фиг. 15. Форма и позиция на ЕПР-сигнала на проба “Троянски
глини под 250μm и MnO2” при температури 120К, 160K, 200K,
240K, 295K, 450K. и зависимост на ширината на линията на
ЕПР-сигнала от нейното отместване към по-слабо магнитно
поле с понижаване на температурата.
В подкрепа на това твърдение е резултатът от анализа
на ЕПР-спектрите по отношение на температурната зависимост
на формата и ширината на линията, и резонансната абсорбция:
На фиг. 15 e показана линейната зависимост на ширината на
линията на ЕПР-сигнала от нейното отместване с понижаване
на температурата. Спазването на тази зависимост подсказва, че
нано-домените в праховата проба са хомогенни по размер и
състав.
Лабораторни
експерименти
за
измерване
електрическите
параметри на
микробиологична
горивна клетка с керамичен сепаратор
Настоящото изследване разглежда влиянието на
съпротивленията, включени във външната електрическа верига
върху работата на седиментационните микробиологични
горивни клетки (СМГК). Конструирана е електронна платка с
различни съпротивления, които се променят с помощта на
превключватели.
Керамичните сепаратори са със следния състав:
1. Троянски глини, с максимална стойност на
напрежението – 15.5 mV
2. Троянски глини и MnO2, с максимална стойност на
напрежението – 17.8 mV
4.
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Троянски глини, органични влакна, въглерод и
декстрин, с максимална стойност на напрежението –
19.6 mV
4. Троянски глини и смлян електрокорунд, с максимална
стойност на напрежението – 20.22 mV
Стойностите на съпротивленията, които са използвани са в
диапазона от 10Ω до 10.38MΩ (R1=10Ω; R2=99.3Ω; R3=976Ω;
R4=5.03kΩ;
R5=9.89kΩ;
R6=20.21kΩ;
R7=50.20Ω;
R8=149.5kΩ;R9=503kΩ;
R10=510kΩ;
R11=998kΩ;
R12=10.38MΩ). На фиг.16. са показани снимките на
лабораторната СМГК и електронната схема със различни
стойности на съпротивленията.
3.

Фиг.16. Електронна схема с различни стойности на
съпротивленията за измерване на напреженията, на база на
които се изчислява плътността на тока и плътността на
мощността
По време на работа на СМГК е измерено напрежението с
помощта на дигитален мултиметър. След превключване на
съпротивлението в електрическата мрежа, данните се отчитат
през 120s до стабилизиране на стойностите.
По време на експеримента бяха отчетени максимални стойности
на плътността на мощността при R3=976Ω в граници 0.36 до 0.8
mW/m2 (фиг. 17).
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Фиг.17. Плътност на мощността за мембрана Троянски глини
(клетка 1) и мембрана Троянски глини с MnO2 (клетка 2),
Троянски глини,органични влакна, въглерод и декстрин (клетка
3) и мембрана Троянски глини и електрокорунд (клетка 4)
Установено е, че при увеличаване на външното
съпротивление плътността на мощността пропорционално
намалява, като при стойности на съпротивлението по-големи от
500кΩ, плътността на тока и на мощността клонят към нула.
Определяне влиянието на вида на анода
Целта на изследването е установяване влиянието на
различни видове аноди върху поведението на МГК.
В два лабораторни прототипа на МГК са поставени еднакви
въздушни катоди VITO (Belgium, Separation and Conversion
Technology). Анода в едната клетка е от въглеродно платно с
площ 0.01m2, а втория анод е от въглеродно платно
инпрегнирано с активен въглен, с маса 2.09g. За да бъде
увеличена активната повърхност и формирането на биофилм.
Напрежението е измервано спрямо продължителността на
експеримента.
При използването на различни аноди, при измерване
на напрежението при отворена потенциална верига се получават
максимални стойности на напрежението 289.8 mV при анод от
въглеродно платно (carbon cloth-CC) и 131.1 mV при анод
инпрегниран с активен въглен (carbon cloth-CC activated carbon).
Плътността на мощноста за първата клетка е 67.2 mW/m2 и
съответно 9.6 mW/m2 за втората клетка. След което стойностите
на OCV и мощността намаляват. Данните са показани на фиг.18.
5.
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Фиг.18. Данни за плътността на мощността при използване на
различни аноди по време на експеримента
Разработена е нов тип конструкция на МГК с
модифициран анод. Площта на въздушния катод е: 0.04.10-4m2.
Анодната камера е с: d= 6cm h=1cm, обема на анодната камера е
1.88.10-3m2, а вместимостта 20ml – фиг.19.

Фиг.19. Лабораторна МГК с модифициран анод
Операционната стабилност на клетката с анод - въглеродна
четка е проучена отново чрез измерване на напрежението в
хода на експеримента.
Получените резултати демонстрират намаляване на
анодния потенциал с намалената повърхност на въглеродното
платно при добавяне на активен въглен. Друга вероятна
причина е образуването на газова фаза от продукти на
биологичния процес в анодната камера. Използването на
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въглеродна четка за анод има редица предимства, като голяма
повърхностна площ, образуване на биофилм и добър контакт с
въздушния катод.
Приложение на производствени катоди VITO
(Belgium)
Целта на изследването е установяване влиянието на
различни видове катоди върху поведението на МГК.
Изработени са два лабораторни прототипа на МГК с различни
въздушни катоди. Анодите са от въглеродно платно с площ
0.01m2, катода е производствен - VITO (Belgium, Separation and
Conversion Technology) в съотношение на PTFE към активен
въглен 40:60 и 20:80, с площ 1.01.10-3 m2. Катодите са залепени
за цилиндрични PVC елементи с дължина - 10cm, диаметър 1.3cm; обем - 4.08.10-3 m2. Съпротивлението включено във
външната верига е 100 Ω. Анодния електролит е от LB Broth със
суспендирани в него електрогенни микроорганизми изолирани
от седимент от язовир ”Ясна поляна” Бургас. В резултат на
проведените експерименти бе установено, че при отворена
потенциална верига се получават максимални стойности на
напрежението 289.8 mV при катод PTFE:AC= 40:60 и 179.1 mV
и при катод PTFE:AC = 20:80, респективно. Плътността на
мощноста за първата клетка е 67.2 mW/m2 и съответно 15.9
mW/m2. След което стойностите клонят към нула. Максимални
стойности на напрежението и са достигнати около 28 до 30 час.
Данните са показани на фиг.20.
6.

Напрежение

Напрежение, mV

10

MFC1 - 40:60

8

MFC2 - 20:80

6
4
2
0
0

100

200

300

Време, часове

Фиг.20. Данни на напрежението и плътността на мощността
при използване на различни катоди по време на експеримента
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Графичните резултати ни показват, че имаме поуспешни катодни реакции при използване на катод в
съотношение PTFE:AC = 40:60. През площта на този катод
приминава най-голямо количество електричество.
Изработване на иновативни електрод-сепараторни
материали
За целта на научното изследване са изработени 12 вида
въздушни катоди. На база предишни наши експерименти върху
метална матрица (неръждаема стоманена мрежа с различни
размери на светлия отвор 0.25 μm и 0.42 μm ) са нанесени
електропроводими слоеве със състав:
Съотношението полимер към добавка е съответно 5 : 0.3g. За
добрата адхезия на полимера с металната матрица катода се
изсушава 24 часа на стайна температура.
Съставите на модифицираните катоди с мрежа 0.25µm и мрежа
0.42µm са следните:
• Базисен катод № 1 - само със слой Nafion® (
perfluorinated resin solution 20wt.%, SIGMA ALDRICH,
USA);
• Катод №2 , нанася се смес от Nafion/Vulcan;
• Катод №3 е Nafion/Polyaniline;
• Катод №4 е Nafion/ Polycarbazole;
• Катод №5 е Nafion/ Polynitrotosylcarbazole;
• Катод №6 е Nafion/ мембрана троянски глини и MnO2;
7.

7.1. Електрохимични
методи
за
охарактеризиране
потенциалите на електродите.
Електрохимичните методи ни показват поведението на
електричните заряди в областта на граничната повърхост между
две химични фази. В нашия случай едната фаза е електролит
250mM воден разтвор на NaCl, в който преносът на заряда се
извършва чрез движение на йони. Другата фаза е електрод,
който представлява фазата, през която зарядът се пренася чрез
движение на електрони.
В нуждите на експеримента е конструирана Тестова
електрохимична клетка. Работния (показателен) електрод в
случая е въздушния катод, чиято полу-реакция се изследва;
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Сравнителен електод – електродът от другата
половина на клетката, изградена от фази с постоянен състав и
стандартни, неизменни параметри. Използвали сме въглеродно
платно за да се доближим до условията на реалната система за
която са изработени катодите-микробиологични горивни
клетки.
Референтния
електрод
в
трикомпонентната
конфигурация е наситения каломелов електрод - сребросребърен хлориден електрод: Ag/AgCl/KCl (наситен воден р-р) с
потенциал 0.222 V.
Електрохимичните реакции на модифицираните
въздушни катоди се наблюдават посредством циклична
волтаметрия (фиг. 21). Цикличните волтамограми на всички
модифицирани въздушни катоди с двата вида мрежа са снимани
със стъпка 0.00244 и скорост на сканиране 0.1Vs-1 при стайна
температура (25 ± 2 ° С) в 250mM NaCl.
Първия етап на анализа е групиране на катодите според
близки параметри вид мрежа, която служи за колектор.

Фиг. 21. Волтометрични криви на електроди с мрежа 25µm и
0.42µm в потенциометричен режим
Трябва да се изтъкне, че тези данни са с предварителен
характер и служат за бърза селекция на сепаратори
притежаващи електроактивен потенциал.
Сравнителния анализ показва, че: волтаграмата на
катоди № 2 се отличава съществено от другите волтамограми,
тъй като е по-широка т.е процеса е обратим. Аналогични са
резултатите с втория вид мрежа 0.42µm. Отново наблюдаваме
по-висок електрохимичен потенциал на електрода с нанесен
слой от Vulcan. За двата катода 2`(мрежа 0.25 µm) и 2``(мрежа
0.42 µm) получените максимални стойности на тока са

25

приблизително: I2`= -22mA и съответно I2``= -27mA. Площите на
двете криви са А2`= 0.062725 и А2``= 0.075856.
За нуждите на експериментът ще разгледаме и
характеристиките на другите модифицирани катоди от 1 до 6, с
изключение на катод №2. Тъй като поведението на анода е едно
и също, получения ток при постоянен потенциал е както следва:
I1= -0.4mA; I3= -1mA; I4= -2mA; I5= -1.8mA; I6= -2.4mA; Данните
са посочени на фиг.22.

Фиг. 22. Циклична волтаметрия в режим на потенциостат на
катоди от 1 до 6 без катод № 2 с мрежа 25µm и 0.42µm
Най-добри резултати са получени при катод № 6, който
е от керамичната мембрана със състав троянски глини/MnO2 и
Nafion. Получения ток при постоянен потенциал е както
следва: I1= -0.7mA; I3= -0.7mA; I4= -0.2mA; I5= -0.6mA; I6= 2.5mA; Аналогично на първата волтаграма, отново имаме найвисока стойност при катод №6.
Настоящата глава от дисертационния труд разглежда
влиянието на въздушните катоди върху поведението на МГК,
при катоди 2` и 2`` наблюдаваме обхват на работна област от 0.3 V до + 0.3 V и обратими по-бързи реакции и следователно
по-стабилни електроди във времето. При сравняване на
базистния електрод само със слой от Nafion (1) и изработените
от нас (от 2 до 12) електроди се показват близки
електрохимични отнасяния. Същите се характеризират с
широка работна област от потенциали и могат да бъдат успешно
използвани като работни електроди в микробиологични
горивни клетки.
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Изследване на ролята на реакционните параметри
посредством централно ортогонално композиционно
планиране
Целта на изследването е да се приложи метода на
Централно ортогонално
композиционно планиране за
получаване на математически модели на многофакторни обекти
при изследване областта на оптимума.
8.1. Планиране на експеримента. Централно ортогонално
композиционно планиране (ЦОКП)
Съществуват редица методи за анализ на процеси и
обекти, които оценят, както влиянието на определени фактори
върху изпитваните показатели, така и определят качествено и
количествено степента на взаимното им въздействие.
Планирането на експеримента (в частност ЦОКП) е
статистически метод, който с успех може да се използва за
намаляване броя на експериментите и същевременно достига
висока степен на достоверност за получените резултати.
8.2. Централно ортогонално композиционен план на
иновативни въздушни катоди
Изработването на нови въздушни катоди е многопараметричен
процес. Ето защо е проведено системно изследване на процеса
на изработване на въздушните катоди чрез ЦОКП. С помощта
на този метод се минимизира общия брой от необходимите за
изследването експерименти. Същевременно с това се
реализират всички възможни комбинации на факторите,
избрани от изследователя за съответните нива.
1) Постановка на задачата
Голяма част от многофакторните обекти имат
екстремални свойства и повърхността на изходните параметри
не може да се опише с помощта на линейно приближение. В
такива случаи възниква необходимостта от използване на
полиноми от втора степен.
8.
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𝑘
2
𝑘
𝑦 = 𝑏0 + ∑𝑘𝑖=1 𝑏𝑖 𝑥𝑖 + ∑𝑘−1
𝑖=1 ∑𝑗=𝑖+1 𝑏𝑖𝑗 𝑥𝑖 𝑥𝑗 + ∑𝑖=1 𝑏𝑖𝑖 𝑥𝑖

(1)

където 𝑥𝑖 - са кодираните стойности на факторите по
метода на пълния факторен експеримент за получаване на
модели от първа и втора степен на многофакторни обекти и
провеждане на статистически анализ.
За пълния факторен експеримент се провеждат опити
при всички възможни комбинации на независимите фактори 𝑧𝑖
(i = 1, 2, ....... k), всеки от които се изменя задължително на две
нива. Броят на тези комбинации е N = 2k. Нивата на факторите
се избират симетрично около средната точка между 𝑧𝑖𝑚𝑖𝑛 и
𝑧𝑖𝑚𝑎𝑥 , наречена основно ниво 𝑧0𝑇 = (𝑧10 , 𝑧20 , … . 𝑧𝑘0 ).
За математическата обработка на резултатите от пълния
факторен експеримент се извършва кодиране на независимите
променливи по зависимостта:
𝑥𝑖 =

𝑧𝑖 −𝑧0𝑖
𝜆𝑖

,

(2)

където 𝜆𝑖 = |𝑧𝑖𝑚𝑖𝑛 − 𝑧𝑖0 |, се нарича интервал на
вариране на i – фактор. В новия мащаб променливите 𝑥𝑖 се
изменят от -1 до +1.
За получаване на оценките на коефициентите в такъв
модел не може да се ползва пълен факторен експеримент, тъй
като в този случай стълбовете в матрицата на плана, отнасящи
се за променливата 𝑥0 и стълбовете на квадратите на факторите
𝑥𝑖2 съвпадат, което води до невъзможност да се оценят
коефициентите в модела. Получаването на оценките 𝑏 може да
стане ако планът на експеримента има най-малко три нива за
независимите фактори.
Разработване на централно ортогонално композиционeн
план
1) Брой фактори: 𝑘 = 2
𝑧1 (𝑥1 ) – концентрация
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𝑧2 (𝑥2 ) – брой слоеве

2) Брой опити
(3)
𝑁 = 2𝑘 + 2𝑘 + 1 = 22 + 2.2 + 1 = 9,
където: 2𝑘 - ядро на плана ( пълен факторен
експеримент); 2𝑘 - звездни точки; 1 – един опит в
центъра на плана;
Звездните точки са разположени по координатните оси на равни
растояния 𝛼 от центъра на плана. Величината 𝛼 се нарича
„звездно” рамо.
3) Стойности на 𝛼 – големина на звездното рамо в
зависимост от броя на независимите фактори 𝑘.
Данните са посочени на табл.4.
Табл.4. Стойности на 𝛼 – големина на звездното рамо
в зависимост от броя на независимите фактори 𝑘.
2
3
4
5
6
𝑘
1.000
1.215
1.414
1.596
1.761
𝛼

При нас 𝑘 = 2; 𝛼 = 1.000
4) Максималното възможно уравнение е полином от втора
степен с две независими променливи.
́
́
𝑥�12 + 𝑏22
𝑥�22 (4)
𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏12 𝑥1 𝑥2 + 𝑏11
5) Съставяне на плана
1

1

∆𝑥 = ∑ 𝑥12 = (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0) = 0.667

(5)
2
2
�
(6)
𝑥𝚤 = 𝑥𝑖 − ∆𝑥
Освен това в центъра на плана са проведени 3 допълнителни
паралелни опита за оценка на дисперсията на случайните
смущения.
6) Кодиране на променливите
Основно ниво:
𝑧
−𝑧
𝑧0𝑖 = 𝑖𝑚𝑎𝑥2 𝑖𝑚𝑖𝑛 ,
(7)
𝑁

9
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където: 𝑧𝑖 −реална променлива (концентрация, брой
слоеве);
Интервал на вариране от основното ниво:
𝜆𝑖 = 𝑧𝑖𝑚𝑎𝑥 − 𝑧𝑖0 = −(𝑧𝑖𝑚𝑖𝑛 − 𝑧𝑖0 ) (8)
Кодирана променлива:
𝑧 −𝑧
𝑥𝑖 = 𝑖 0𝑖
(9)
𝜆𝑖

𝑧1 - това е концентрацията (0.1g; 0.2g; 0.3g; 0.4g; 0.5g) и 𝑥1кодираната променлива;
Т.е. уравнението се преобразува в:
𝑧01 =

0.5+0.1
2

= 0.3𝑔,

(10)

𝜆1 = 𝑧1𝑚𝑎𝑥 − 𝑧01 = 0.5 − 0.3 = 0.2𝑔

𝑧2 - това са брой слоеве (1; 2; 3; 4; 5)
𝑧02 =

5+1
2

= 3слоя,

В плана на експеримента заместваме коефициентите за
𝑥1 = −1, това означава, че концентрацията ми е в долна граница
и е равна на 0.1g. Където 𝑥1 = +1, това означава, че
концентрацията ми е в горна граница и е равна на 0.5g.
Подготвяме експериментът на базата математическо
моделиране за да определим оптималните параметри на
полимерната матрица Nafion и катализатора Vulcan - брой
слоеве и концентрация на катализатора в грамове. Отделните
опити са реализирани в случаен ред. Това предоставя
възможност за намаляване влиянието на неконтролируемите
нееднородности, като нехомогенно разбъркване и нехомогенно
нанасяне на композитните материали. Експериментите са
проведени потенциометрично при стайна температура. За
моделирането
на
експеримента
сме
използвали
експериментално получените стойности на мощността. Планът
за провеждане на изследването, т.е. всички възможни
комбинации за двете нива на входните променливи, е
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представен в табличен вид, в т.нар. матрица на планиране
табл.5.
Табл. 5. Матрица на плана и резултати от проведеното
системно изследване

1

𝑥1

+1

𝑥2

𝑥1 𝑥2

𝑥12

𝑥22

𝑥�12 = 𝑥12 − ∆𝑥

𝑥�22 = 𝑥22 − ∆𝑥

3

1

-1

+1

-1

+1

+1

0.333

4

1

+1

+1

+1

+1

+1

5

1

0

0

+1

0

6

1

−1𝛼

0

0

+1

7

1

+1𝛼
0

0

8

1

0

−1𝛼

9

1

0

+1𝛼

� 𝑓𝑖 �𝑥𝑗 �

9

6

№
1
2

𝑥0
1

-1

-1

+1

0.0014657

0.333

0.0031233

0.333

0.0048798

0.333

0.333

0.0080159

0.333

-0.667

0.0032985

0

0.333

-0.667

0.0064239

0

+1

-0.667

0.333

0.0027831

0

0

+1

-0.667

0.333

0.0084421

0

0

0

0

-0.667

-0.667

0.00332

6

4

-

-

2

2

-

-1

+1

+1
+1

0.333

𝑦𝑒𝑥𝑝

0.333

-1

+1

0.333

8.3. Статистическа обработка на резултатите
Нашата цел е получаване на адекватен математически
модел въз основа на експериментални данни. Регресионния
анализ е метод за получаване на математичен модел на
изследвания обект въз основа на опитни данни и провеждане на
статистически анализ на получения модел. Първата задача се
свежда до избор на структурата на модела и оценяване на
неговите коефициенти по метода на най-малките квадрати.
Статистическият анализ включва проверка на хипотезите за:
- значимост на регресионните коефициенти;
- адекватност на регресионното уравнение;
Определяне на коефициентите се извършва по следната
формула:
𝑏𝑖 =

∑𝑁
𝑗=1 𝑦𝑗. 𝑓𝑖. �𝑥𝑗 �
2
∑𝑁
𝑗=1 𝑓𝑖 �𝑥𝑗 �

(11)

.

Статистически анализ на регресионното уравнение.
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Провеждането на статистическия анализ изисква да се
разполага с оценка на дисперсията на случайната грешка σε2.
Оценката на тази дисперсия се определя въз основа на
резултатите от няколко опита проведени при едни и същи
стойности на факторите.
1

𝑁𝑝

����
𝑠𝜀 2 = 𝑁𝑝−1 ∑𝑖=1�𝑦𝑝1 − 𝑦
𝑝

2

където 𝑦
���𝑝 е средната стойност
1

𝑁𝑝

𝑦𝑝 = 𝑁𝑝 ∑𝑖=1 𝑦𝑝1
���

(12)

(13)

𝑁𝑝- е броят на опитите за оценка на
Степените на свобода
за 𝑠𝜀 2 са 𝜈𝜀 = 𝑁𝑝 − 1.
Проверка на хипотезата за значимост на регресионните
коефициенти. Провежда се с цел да се установи дали разликата
на коефициентите от нула се дължи само на случайните грешки,
по време на експеримента.
Проверката се извършва с помощта на t - функцията.
𝑡𝑖 =

|𝑏𝑖 −0|
𝑠𝑏𝑖

=

|𝑏𝑖 |

�𝑐𝑖𝑖 .𝑠𝜀2

σε2.

(14)

където
𝑠𝑏𝑖 - е оценка на средноквадратичното
отклонение на коефициента 𝑏𝑖 :
2
= 𝑐𝑖𝑖 . 𝑠𝜀2
(15)
𝑠𝑏𝑖
където 𝑐𝑖𝑖 са диагоналните елементи на дисперсионната
матрица.
Функцията t има t- разпределение на Стюдънт със
степени на свобода 𝜈𝜀 = 𝑁𝑝 − 1. Ако е изпълнено
неравенството ti < tT (νε, α) се приема нулевата хипотеза което
означава, че коефициента bi е незначим и се различава случайно
от нула. Останалите коефициенти, за които ti > tT (νε, α) са
значими. Изложеният метод за проверка на хипотезата за
значимост на коефициентите в регресионното уравнение е
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коректен само, когато корелационната матрица е диагонална и
всеки коефициент bi се оценява независимо от останалите.
Направени са два паралелни опита за определяне на
случайната грешка на опита като е избран произволен
модифициран катод (в случая е избран катод М9). Изчислените
коефициенти и разпределенията на Стюдънт за експеримента са
за експерименталните стойности на мощността.
Намерена е табличната стойност на разпределението на
Стюдънт (tT) при съответните степени на свобода (ν= 2 и α=
0.05) tT= 4.303. Значими са тези коефициенти, за които
изчисления Критерий на Стюдънт е ti > 4.303, в нашия случай
значими са b0, b1 и b2 т. е. модела е линеен. Значими се оказват
коефициентите b12 и b22 след отпадане на незначимите
коефициенти се получава следното полиномно уравнение с
кодирани означения на входните фактори:
𝑦� = 0.00464 + 0.00132𝑥1 + 0.00233𝑥2

(16)

За проверка на адекватността на полученото уравнение е
2
= 9.1694. 10-7 на модела.
оценена остатъчната дисперсия 𝑆ост
1

2
𝑆ост
= 𝑁−𝑘 ∑𝑁
��
𝑗=1�𝑦𝑒𝑥𝑝𝑗 − 𝑦

2

(17)

където: 𝑁- брой опити; 𝑘- брой коефициенти в модела;
𝑦𝑒𝑥𝑝𝑗 - експериментални стойности; 𝑦� – изчислената стойност по
модела със значимите коефициенти;
Случайната грешка на опита е:
𝑆𝜀2 = ∑𝑃𝑗=1

2
�𝑦𝑗𝑝 −𝑦�𝑝 �
𝑝−1

(18)

където: 𝑝- броя на паралелните опити;
Дисперсионното отношение е:
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𝐹=

2
𝑆ост

𝑆𝜀2

=

2

�9.17.10−7 �

(4.92.10−8 )2

= 18.64

(19)

При ниво на значимост α= 0.05 и брой степени на
свобода ν1= 𝑁 − 𝑘 = 9 − 3 = 6 и ν2= 𝑝 − 1= 3−1= 2 от
таблиците на Фишър се отчита 𝐹𝑇 = 19.33. Когато стойността
на F < FT т. е. 18.64< 19.33 моделът е адекватен.
Приложение на избрани електрод - сепараторни
материали в МГК. Технологичен ефект.
Възможни ограничения за комерсиализацията и
мащабирането на МГК за евентуалното приложение при
третирането на отпадъчно потоци могат да бъдат свързани с
влошаването на електрохимичните характеристики на
реакторите. Основните фактори в този аспект са влошения
протонен трансфер през сепараторните мембрани и
повишаването на вътрешното съпротивление на клетките с
увеличаването на растоянието между електродите. Заедно с
това, създаването на пилотни и промишлени МГК е свързано с
увеличаането на капиталните разходи при конструирането
поради високата цена на конвенционалните протон- обмени и
електродни материали.
Преодоляването на тези ограничения е свързано с
разработването на еднокамерни МГК реактори, което в найголяма степен зависи от създаването на хибридни електродсепараторни елементи, базирани на алтернативни материали.
Тези материали трябва да имат ниска цена, висока
електрохимична
активност
и
да
имат
подходящи
експлоатационни характеристики (дълготрайност, операционна
стабилност, възможност за възстановяване и регенераци и др.).

9.

9.1. Приложение на полимерни мембрани в еднокамерни
МГК
В
резултат
на
направените
електрохимични
характеристики с метода на циклична волтаметрия са подбрани
подходящи електроди за да бъде направена сравнителна оценка
на повишаването на катодния потенциал в резултат на
модификацията. Използвана е еднокамерна МГК. Катодите са
закрепени посредством PVC елементи и каучуков пръстен.
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Вместимостта на анодната камера е 48 ml, дължината е 3cm а
диаметъра е 4.5 cm, другия електрод (анода) е от въглеродно
платно със площ 0.003m2 и активен въглен с маса 11.23 g.
Анодната камера е запълнена с гранулиран активен въглен,
който цели формирането на биофилм осигурявайки транспорта
на електрони до катода. Съпротивлението включено във
външната верига е 100 Ω.
Електрогенните микроорганизми са изолирани от
седимент от язовир ”Ясна Поляна” 0.5 ml, който беше
инокулиран в богата течна хранителна среда със състав:
глюкоза 15g/dm3; триптон - 10 g/dm3; дрождев екстракт - 5 g/dm3
и NaCl – 5 g/l. Култивирането се осъществи при анаеробни
условия, температура 22º С и pH 7. След 96 часа получената
бактериална суспензия (концентрация около 107 CFU/dm3) беше
подложена на серия от десетократни разреждания (по метод на
Пастьор). Културите бяха пренесени на твърда (агарова)
хранителна среда със същия състав за получаване на единични
колонии. Инкубирането на посятите петрита се осъществи при
същите условия (анаеробна среда и температура 22º С). По
време на работа на МГК параметрите на тока и потенциалната
разлика във веригата бяха измервани с помощта на автоматичен
дигитален мултиметър MY-66.

Напрежение, mV

120
100
80

Електрод №1`

60

Електрод №1``
Електрод №2`

40

Електрод №2``

20
0
0

2

4
Време, дни

6

8

Фиг.23. Измерени напрежения в МГК с модифицирни
въздушни катоди
Проведените изследвания показаха, подобрен катоден
потенциал на катод №2`` и съвпадат с получените
потенциометрични резултати. От гореизложените графични
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данни на фиг.23 е установено, че еднокамерната МГК с
електрод мрежа 0.42 μm/Nafion/Vulcan генерира напрежение с
по- високи стойности от порядъка на 37% от аналогичен
електрод с мрежа 0.25 μm. След добавяне на Vulcan в състава се
постига по-високо напрежение от 110.6 mV тъй като се
наблюдава подобряване на електрохимичните процеси.
9.2. Приложение на керамични мембрани в еднокамерни
МГК
На
база
получените
добри
резултати
от
електрохимичния анализ сме приложили и друг вид
модифициране на електрод и сепаратор - мембрана от троянска
глина и MnO2/ въглеродно платно/ мрежа от неръждаема
стомана 0.42µm. За да установим влиянието на модификацията
на електрода е направено сравнение с катод №1``(Nafion /0.42
μm). Принципната схема на асамблирането на електрода и
лабораторната конструкция на МГК е показана на фиг.24А и В.
Детайлното описание на използваната конструкция и
захранващия аноден електролит са отразени в подглава 2.9.1.

(A)

(В)

Фиг.24. (A) Схематичен изглед и лабораторна конструкция (В)
на МГК с керамична мембрана (Троянска глина с MnO2)
За установяване на влиянието на външното
съпротивление върху ефективността на МГК са използвани
различни съпротивления, които се променят с помощта на
превключватели. Стойностите на съпротивленията, които са
използвани са в диапазона от 10Ω до 10.38MΩ. След
превключване на съпротивлението в електрическата мрежа,
данните се отчитат през 10min до стабилизиране на
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Плътност на тока, mA/m 2

стойностите. Плътността на тока (mA/m2) и мощността на
микробиологичната горивна клетка (mW/m2) са изчислени
спрямо анодната повърхност при най-високата стойност на тока
и напрежението. Като критерий за оценка на работата на МГК
измерихме напрежение в отворена верига (напрежение в покой)
и плътноста на тока и мощността с различни електрически
съпротивления във външната верига.
Плътността на мощността и тока в МГК с въздушен
катод от Nafion® и мрежа от неръждаема стомана са показани
на фиг. 25.
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Фиг.25. Плътност на мощността и тока в МГК с въздушен катод
от слой Nafion®/ неръжд.стомана мрежа
Максималната стойност на плътността на тока е 6.67
mA/m2. Плътността на мощността е около 0.02mW/m2 при
съпротивление около 20210Ω, и съответно при модификацията
на катода плътността на мощността е около 0.45 mW/m2 при
съпротивление около 976Ω.
Данните за приложението на въздушен катод Троянски
глини/MnO2 са посочени на фиг.26.
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Фиг.26. Плътност на мощността и тока в МГК с въздушен катод
от мембрана Троянски глини/MnO2
По-ниските стойности на напрежението обикновено са
вследствие от недостиг на катодния потенциал. Следователно
може да се направи следното заключение, че MnO2 включен в
състава на мембраната има благоприятно катализиращо
действие като ускорява електрохимичните процеси и влияе
върху добива на полученото напрежение, генерирано в МГК.
От получените резултати, е установено, че с
модификацията на въздушният катод се наблюдава 66% повисоко напрежение в покой (508 mV) в сравнение със
немодифициран катод стоманена мрежа / Nafion® - 303 mV.
Тъй като анодната среда т.е. съдържанието на разтвора
(растежна среда и микробната култура) не се променят по време
на този експеримент е очевидно, че имаме увеличаване на
катодния потенциал.
5. Изводи
Въз основа на проводените експериментални изследвания могат
да се направят следните изводи:
1. Разработени и тествани са 14 мембрани, които показват
подходящи характеристики за прилагане в СМГК. Найвисоки стойности на напрежението са получени при
четири състава – троянски глини/MnO2; троянски
глини/електрокорунд; троянски глини и троянски
глини/ орг.влакна, въглерод, декстрин. Определени са
основните порьозиметрични характеристики на
мембраните чрез СEM и нискотемпературна адсорбция
с азот.
2. Установена е, максимална ефективност на процеса при
близки стойности на вътрешното и външното
съпротивление на системата.
3. Проведени са лабораторни експерименти за влиянието
на вида на анода с прилагане на катод VITO 40:60.
Доказано, е че най- добри електрохимични параметри
на клетката се получават с анод графитна четка.
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4.

5.

6.

Разработени са нови електрод- сепараторни системи,
чрез асамблиране с различни покрития, като полимерни
и неорганични. Установена е висока потенциална
разлика чрез електрохимични методи за анализ при
катоди с полимерна мембрана Nafion и катализатор
Vulcan и при катод Nafion и Троянски глини/MnO2.
Чрез приложените електрохимични методи се установи,
че частиците от електропроводимите материали
подобряват
повърхността
на
електрода
като
едновременно с това увеличават електроактивната
площ и потенциалът му.
На базата на получените експериментални резултати е
извършено ЦОКП на различни комбинации от
полимерна мембрана Nafion и катализатор Vulcan.
Определена
е значимостта
на
регресионните
коефициенти и е получен адекватен математически
модел .
Установено е, че след модификация на електрода с
мембрана Троянски глини/MnO2 се наблюдава 66% повисоко напрежение в покой (508 mV) спрямо електрод с
Nafion (303 mV). При тези условия е установено, че
еднокамерната МГК с електрод с Nafion/Vulcan
генерира напрежение с по- високи стойности от
порядъка на 110.6 mV в сравенние с електрод само с
Nafion 32.4 mV. Наблюдава
подобряване на
електрохимичните
процеси
в
резултат
на
модификацията.

6. Научни и научно-приложни приноси в
дисертационния труд
1.

Разработени са ПОМ на базата на керамични и
полимерни материали. За синтеза на керамичните ПОМ
са използвани достъпни изходни суровини и добавки.
Получените
мембрани
са
приложени
в
микробиологични горивни клетки.
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2.

3.

4.

5.

Показана е възможността за оптимизиране на
електрическите параметри на МГК чрез промяна на
външното съпротивление на веригата.
Експериментално са показани възможностите на
комбинации на ПОМ и катод, които определят
бъдещето на създаването на компактни МГК.
Разработени са няколко конструкции СМГК и
еднокамерни МГК, които се явяват стъпка в развитието
на нови конструкции МГК.
Изследваните иновационни решения насочени към
създаването на МГК са част от прогреса, свързан с
подобряване икономиката на пречистване на отпадъчни
води, съдържащи органична материя и развитието на
нови енергийни източници.

7.
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