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Въведение
Микробиологичните горивни клетки (МГК) са био-електрохимични
реактори, в които химичната енергия на органичните вещества се превръща в
електрическа благодарение на специфичната активност на определени групи
микроорганизми. През годините тези системи са спрягани като инструмент с
различни потенциални приложения, но без ясна и конкретна визия за
комерсиализация. Дълго време е липсвало разбиране на възможността за
директно производство на електрически ток чрез метаболитната активност на
микроорганизми. От научна причудливост биоелектрохимичните системи (БЕС)
претърпяват редица модификации и днес се разглеждат като средство за
изучаване на различни процеси на биологично пречистване на отпадъчни води.
Като инструмент на екологичната биотехнология МГК предлагат много
възможности за обработка на различни типове замърсители в рамките на
анодните и катодните процеси, както и чрез други типове БЕС, сродни на МГК.
Най-общо в анодното отделение може да се извършва редукция на БПК и ХПК
от пречистваните отпадъчни води или алтернативно да се стабилизират
излишни активни утайки. Катодните процеси могат да се прилагат за
денитрификация, редукция на метални йони, възстановяване на ресурси,
безреагентно повишаване на рН и продуциране на водород, редукция на CO2.
В миналото тази технология е била разглеждана основно като източник на
алтернативна енергия, но към днешна дата се налага мнението, че основните
предимства на БЕС произлизат от техните алтернативни приложения. Въпреки
че МГК все още не са установени като реална технологична алтернатива, те имат
много предимства пред конвенционалните методи за третиране на отпадъчни
води. Предполага се, че микробната електрохимия крие огромен потенциал,
което превръща МГК в сериозно, вълнуващо и динамично интердисциплинарно
поле за изследване с възможност за множество иновативни приложения.
Цел и задачи
Основната цел на настоящата дисертационна работа е:
Изследване на възможностите за биологично пречистване на отпадъчни
води в МГК и приложение на алтернативни катодни процеси с цел разширяване
на спектъра от приложения
За постигане на поставената цел бяха формулирани следните задачи:
1. Изолиране, идентификация и създаване на микробиологична колекция от
анаеробни бактерии с потенциално електрогенни свойства.
2. Характеризиране на електрохимичните и деградационните показатели на
анодните процеси при утилизиране на моделни отпадъчни води.
3. Мобилизация на орто-фосфати от суспензии на железен фосфат в МГК при
възстановяването на биогенни елементи от отпадъчни води и утайки.
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4. Проучване на възможностите за редукция и отстраняване на медни йони от
разтвор в катодната камера на МГК.
5. Изследване на възможностите за приложение на МГК като инструмент за
неутрализиране и елиминиране на свободни радикали и осъществяване на
безреагентна антиоксидантна защита.

Материали и методи
1 Общи условия
Всички химикали, използвани в това проучване, са с аналитична или
биохимична чистота и са набавени от Sigma-Algrich. Ако не е изрично упоменато,
всички експерименти са проведени при анаеробни условия и стайна
температура (около 22°C). Всички спектрофотометрични анализи са направени
със спектрофотометър Hach Lange DR 3900. Всички биоелектрохимичните
експерименти са проведени в три-електродна система (AUTOLAB PGSTAT101,
Metrohm Autolab, Netherlands) с работен, измервателен и референтен електрод.
Като референтен е използван - Ag/AgCl електрод (нас. KCl, 0.210 V vs. SHE,
Metrohm Autolab, Netherlands).
1.1 Микробиологична горивна клетка
Една и съща конструкция на МГК е използвана при всички експерименти.
Системата е конструирана като цилиндричен двукамерен реактор, изграден от
PVC сегменти с вътрешен диаметър 4,5 cm и дължина 3 и 1,5 cm съответно за
анодна и катодна камера. Двете отделения са разделени чрез протон-обменна
мембрана Nafion® 242 с диаметър 0,5 cm. Работният обем на катодната камера
е 20 cm3, а на анодната камера 70 cm3. Анодът и катодът са изработени от
въглеродно платно с кръгло сечение и диаметър 4 cm. Двата електрода са
свързани посредством външна електрическа верига с различно съпротивление,
в зависимост от целта на експеримента. Разстоянието между електродите е 3 cm.
1.2 Електролити
1.2.1 Като анолит във всички експерименти е използвана моделна отпадъчна
вода (богата хранителна среда LB и ацетат като неферментируем въглероден
източник) с различна концентрация в зависимост от конкретната цел.
1.2.2 Като католит и краен акцептор на електрони са използвани:
 Ферицианид, 2 %
 FePO4, 500 mg PO4/dm3
 CuSO4, 200 mg Cu2+/ dm3
 DPPH, 150 µM (метанол).
2. Среди. Микроорганизми. Методи за култивиране.
2.1 Среди
Като среда за развитие и поддържане на микроорганизмите е използвана
богата хранителна среда LB със състав (g/dm3): Казеинов триптон -10; Дрождев
екстракт - 5; NaCl – 5, глюкоза – 10, агар-агар 2%.
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2.2 Изолиране на бактериална ДНК, PCR aмплификация, секвениране и
биоинформатичен анализ
Като източник на електрогенни микроорганизми е използван дънен
седимент от яз. „Ясна поляна”. Геномна ДНК от изследваните изолати беше
изолирана по силикагел-колонен метод без нужда от пречистване с фенол,
хлороформ и етилов алкохол. Методът беше реализиран с набор за изолиране на
геномна бактериална ДНК на Sigma Aldrich - GenElute™ (кат. No.: NA2100)
окомплектован с разтвори за лизис на клетъчните обвивки при грам
положителни и грам отрицателни бактерии. При стриктно спазване на
процедурата, описана от производителя, се получават около 150µl разтвор на
геномна ДНК, пречистена от рибонуклеинови киселини и протеини.
За амплификация на рибозомалния ген и секвениране на получените
амплификационни продукти, пробите бяха изпратени в Macrogen, Холандия –
компания специализирана в извършването на услуги, свързани с анализа на
ДНК проби. Беше осъществена полимеразна верижна реакция (PCR) с
универсални прокариотни праймери 27F и 1492R (за доп. информация виж. Фиг.
9 и Табл. 3), Условията за провеждане на PCR са както следва: Обем на
реакционната смес - 25 µl; Концентрация на праймерите в крайния обем 10 pmol;
Концентрацията на ДНК матрицата - от 25 ng до 50 ng. Програма за PCR:
начална денатурация 95C за 5 мин, 35 цикъла 95C за 30 сек, 55C за 30 сек, 72C
за 2 мин, крайно дострояване 72C за 5 мин.

Фиг. 9 Позиционна схема на праймерите използвани за амплификация (27F и 1492R)
и секвениране (785F и 907R) на 16s рДНК в изследваните изолати.
Таблица 3 Нуклеотидни секвенции на праймерите използвани за амплификация и
секвениране на 16s рДНК.

Праймери
27F
1492R
785F
907R

Секвенция (5’  3’)
AGA GTT TGA TCM TGG CTC AG
CGG TTA CCT TGT TAC GAC TT
GGA TTA GAT ACC CTG GTA
CCG TCA ATT CCT TTR AGT TT

Литература
Jiang et al, 2006
Jiang et al, 2006
Klindworth et a., 2013
Klindworth et al, 2013

Получените PCR продукти се пречистват, като към тях се добавя
екзонуклеаза и се инкубират за около 30 мин при 37С. След това се осъществява
инактивиране при 80С за 15 мин и 20С за 20 мин.
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Секвенирането се осъществява с вътрешни праймери (785F и 907R),
„четящи“ олигонуклеотидните последователности в посока към краищата. Двете
секвенции се застъпват частично в комплементарен участък от около 120 базови
двойки. Апаратурно процесът се осъществява на секвенатор ABI Prizm 310
(Applied Biosystems). Пробата се подлага на електрофореза при напрежение 10
kV и ток 10 mA. Температурата по време на електрофорезата e 50С.
Получените сурови данни от секвенционния електрофоретичен анализ се
обработват с биоинформатичен софтуер (MEGA 7, LaserGen и ABI Seq Scanner
2.0) и се форматират във вид, подходящ за BLAST-анализ и подаване към базата
данни на NCBI (Altschul et al, 1990).
2.4 Методи за култивиране
Проба от седимента се пренася на богата течна хранителна среда (2.1). След
72 часа култивиране при температура 14-18ºC, биомасата се отделя, промива и
ресуспендира в свежа среда със същия състав, но без глюкоза. Крайната
концентрация на клетки е около 107 CFU/cm3. Тази суспензия се въвежда в
анодната камера на МГК.
2.5 Развитие на електрохимично активен аноден биофилм
За формиране на аноден биофилм е използван метода на Liu, et al (2008), с
малка модификация. Като въглероден и енергиен източник за микробен растеж
към набогатената култура (2.4) е прибавен ацетат (80 mM), след което средата се
подава в анодната камера на МГК. Клетката се привежда в режим на работа при
общи условия, като анолита се подменя регулярно със свеж. Микробния растеж
и формирането на устойчив биофилм се проследява и оценява чрез достигнатите
на постоянни нива на генерирания биоелектрокаталитичен окислителен ток.
Като формиран и стабилен биофилма се счита при достигане на максимални
нива на тока.
3. Сканираща електронна микроскопия
Образеца се изважда от клетката и се подлага на промивка с физиологичен
разтвор и 96% етилов алкохол, след което се изсушава при 50 ˚С за 12часа.
Малко парче от образеца (анод с биоелектроактивен биофилм) се поставя
на държача и се заземява със сребърна паста. Държача се поставя в
магнетронният разпрашител (JEOL JFC-1200, JEOL, Tokyo, Japan) за покриване
с тънък слой злато в условия на вакуум и насищане с аргон. Подава се
напрежение от 10 kV за време за отлагане 20 s с цел осигуряване на проводимост
и предотвратяване на натрупване на заряд при наблюдение. Така подготвения
образец се подава в камерата на сканиращия микроскоп (JEOL JSM-5510, JEOL,
Tokyo, Japan).
4. Микроскопия
Микроскопските препарати се обработват и оцветяват с метиленово синьо
съгласно стандартната процедура. Снимките на микробната култура са
направени с микроскоп Optika B-150, с имерсионен обектив и общо увеличение
1000x.
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5 Аналитични методи
5.1 Електрохимични методи за изследване. Циклична волтаметрия
5.1.1 Изследване на анодни процеси
Като работен електрод е използван биоанодът, като измервателен – катодът
и като референтен електрод - Ag/AgCl. Цикличната волтамограма е свалена при
скорост от 15 mV/s в обхват от -800 до +800 mV.
5.1.2 Изследване на катодните процеси
Като работен електрод е използван катода, като измервателен биоанодът и
като референтен Ag/AgCl. Измерването е със скорост 20 mV/s в обхват от -1 до
+1 V.
5.2 Определяне натовареността на анолита. Химична потребност от кислород
(ХПК)
За проследяване динамиката на утилизиране на органиката в анодната
камера са използвани кюветни тестове HACH LANGE LCK 514 (100-2000 mg
O2/dm3).
5.3 Определяне концентрацията на амониеви йони
За определяне на съдържанието на амониеви йони са използвани кюветни
тестове HACH LANGE LCK 303 (2-47 mg NH4-N /dm3), HACH LANGE LCK 304
(0,015-2,0 mg NH4-N/dm3).
5.4 Определяне концентрацията на медни йони
Съдържанието на медни йони в катодната камера се определя посредством
кюветни тестове HACH LANGE LCK 329 (0.1-8 mg Cu /dm3).
5.5 Определяне концентрацията на фосфатни йони
Фосфатните йони се определят с кюветни тестове HACH LANGE LCK 049 (590 mg PO4/dm3).
5.6 Определяне концентрацията на свободни радикали
Промяната в концентрацията на радикала се следи спектрофотометрично
при 515 nm съгласно Brand-Williams et al, 1995.
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Резултати и обсъждания
1. Изолиране, идентификация и създаване на микробиологична
колекция от анаеробни бактерии с потенциално електрогенни
свойства.
В седиментни проби от язовир „Ясна Поляна“ бяха установени шест
доминиращи щама, които бяха диференцирани по макро- и микроморфологични признаци. Всички те бяха изолирани на богата хранителна среда
в анаеробни условия. Изолатите бяха пречистени микробиологично до чисти
култури и всеки от тях беше обозначен с индивидуален буквен и цифров код.
С цел да се установи точната таксономия на шестте изолата - YPS1, YPS22,
YPS23, YPS3, YPS4 и YPS5, беше проведена PCR амплификация на 16S рДНК с
помощта на универсални праймери за бактерии (Табл. 3). Всички праймери са
създадени да оперират при висока температура на сдвояване, така че да се
избегне възможността за неспецифична амплификация на нецелева ДНК.
Очаквания размер на амплификационния продукт, получен при приложение на
прайменранта двойка 27F I 1492R, e около 1450 базови двойки.
Фиг. 10 Обработване на „суровата“ секвенционна информация и структура на
крайната нуклеотидна последователност.

Тези фрагментни след пречистване се секвенират с вътрешни праймери,
четящи веригата в двете посоки. Получават се две секвенции (по една за правата
и обратната верига на анализираната ДНК верига). Тези сурови секвенции са с
дължина от около 900 базови двойка за правата и обратната верига. С помощта
на биоинформатични методи и софтуер от тези две вериги се получава
консенсусна секвенция, получена чрез частично припокриване на суровите
секвенции и чрез допълване на водещата верига на принципа на обратната
комплементарност (Фиг. 10).
След обработка на данните бяха получени секвенции със сравнително голяма
дължина от порядъка на 1450 базови двойки (Фигури от 11 до 16). Това е
предпоставка за по-точно таксономично характеризиране на щамовете.
Сравнителния генетичен и морфологичен анализ даде основание,
изследваните изолати да бъдат отнесени към следните видове: Bacillus sp. YPS1;
Bacillus mycoides YPS22; Brevibacterium frigoritolerans YPS23; Brevundimonas
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vesicularis YPS3; Arthrobacter sp. YPS4; Viridibacillus arenosi YPS5. Като щамово
название на изолираните бактерии беше посочен идентификационния код,
използван при изолирането им
(YPS#), който е латински вариант на
абревиатурата ЯПС – „Ясна Поляна - Седимент“.
Получените в хода на разработка секвенции бяха депозирани в
нуклеотидната базата данни NCBI (САЩ), DDBJ (Япония) и EMBL-EBI (ЕС) под
регистрационни номера както следва: KY636444; KY636445; KY636446;
KY636447; KY636448; KY636449.
2. Характеризиране на електрохимичните и деградационните
показатели на анодните процеси при утилизиране на моделни
отпадъчни води.
Окислителните процеси, при които се освобождават електрони, са от
голяма важност за всички останали процеси в МГК и следователно за цялостната
производителност на системата. Централно място в тези процеси заемат
електрогенните микроорганизми, които ги извършват. В анодната камера на
МГК те могат да се намират в две състояния: 1) суспендирани в анолита и/или 2)
прикрепени към анодната повърхност под формата на биофилм (Rosenbaum et
al, 2006; Schröder et al, 2003). В анодната камера се срещата и двете форми, като
всяка има своя принос за осъществяване на процесите. Все пак, наличието на
стабилен и устойчив биофилм е ключово за ефективността на анодното дишане.
Биофилмът е комплексна агрегирана маса от микробни клетки, формирана
чрез само-имобилизиране върху твърд носител с помощта на закрепяща
матрица от екстрацелуларни био-полимери. Биологията на биофилма се
отличава с хетерогенна структура, генетично разнообразие и сложни микробни
взаимодействия (Flemming, 1996; Sand and Gehrke, 2006). По тази причина,
важна характеристика на микробните култури, използвани в МГК, е тяхната
възможност да образуват активни биофилми върху анода. Това, също така е
определящо и за цялостното състояние и електрохимичния статус на системата.
2.1 Изследване на динамиката и електрохимичните особености
при формиране на аноден биофилм.
За проследяване на процесите на формиране на електрохимично активен
биофилм при първоначалното инокулиране на МГК, реакторът беше свързан
към система за електрохимични измервания и циклична волтаметрия (Фиг.17).
По отношение на операционните условия беше подбрана хранителната среда с
добавен ацетат (80 mM), като неферментируем въглероден източник.
Съпротивлението във външната верига при тази серия от изследвания беше
1000 Ω.
Клетката беше оперирана при състояние на стационарност по отношение
на катодния потенциал чрез непрекъснато подаване на свеж ферицианид. На
всеки 24 часа беше провеждан електрохимичен анализ, характеризиращ
системата към дадения момент. Като основен параметър, демонстриращ
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степента на формиране и активизиране на биофилма, беше идентифициран
анодният ток. Стойностите за този параметър са свързани единствено с
наличието на електрохимична активност върху анода, което в конкретния
случай е предимно свързано с електрогенните микроорганизми.

Фиг. 17 Схема на използваната МГК
за натрупване на електрохимичен
аноден биофилм
1-анод;
2-катод;
3-ПЕМ;
4-външна верига с товар;
5-референтен електрод

Наблюдаваната на Фиг. 18 динамика на анодния ток в хода на процеса е
типична за процесите на формиране на електроактивен биофилм (Bond and
Lovley, 2003).
От получените данни ясно се разграничават отделните фази на развитие на
електрогенния потенциал при формиране на биофилма. Лаг фазата приключва
за около 48 часа след инокулация на МГК, след което започва експоненциалната
фаза и приключва в рамките на около 240 часа с достигане на максимални
стойности на генерирания ток (на 288ч), след което се наблюдава стационарна
фаза.
Фиг. 18 Формиране на
биофилм от седимент
върху
електрод
от
въглеродно платно и
генериране
на
биокаталитичен ток в
процеса. На вътрешната
Фигура:
по-подробни
данни за достигане на
максимални стойности.
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Започвайки от пренебрежимо ниски стойности, анодния ток значително се
повишава в първите 96 часа от началото на процеса. Това индикира промяна в
електрохимията на анода, вероятно свързана с началото на колонизация на
електрода и формирането на биофилм. Биокаталитичният ток достига своя
максимум от 219,39 µА на 288 час и остава относително постоянен в
продължение на още 29 дена (696ч). Достигането на плато след определен
период от време при постоянни операционни условия е обикновено свързано
успешната колонизация на електрода и електрохимичното стабилизиране на
системата.
Наблюдаваната ниска биоелектрохимична активност в първите часове след
инокулация е характерна за първичните биофилми (Rabaey et al, 2003).
Причината за това е, че в популацията, количеството на електроактивните
бактерии е относително по-малко в сравнение с това на не-електрогенните
микроорганизми. Това съотношение се очаква да се промени в хода на биоелектрохимичния процес поради селективността на средата (Liu et al, 2008).
След достигане на стационарност на системата по отношение на анодния
ток и електрохимично стабилизиране на биофилмът, беше интересно да се
изследва как се е изменил видовия състав на смесената микробна култура в хода
на процеса. За целта беше направено повторно изолиране и идентифициране на
бактериални видове от течната среда и биофилмът, формиран върху анодната
повърхност.
Беше установено, че след 288-ия час, микробната култура се доминира от
два вида бактерии. Данните от извършения сравнителен анализ на секвенции за
16s рибозомалната субединица доказаха принадлежността на тези два изолата
към два от изходните компонента на инокулума, а именно Bacillus sp. YPS1 и
Bacillus mycoides YPS22.
Таблица 4 Състав на смесената микробна култура в различните фази на
експлоатация на МГК
Инокулум НУЛЕВ ЧАС

МГК след 288 часа

Bacillus sp. YPS1
Bacillus mycoides YPS22
Brevibacterium frigoritolerans YPS23
Brevundimonas vesicularis YPS3
Arthrobacter sp. YPS4
Viridibacillus arenosi YPS5

Bacillus mycoides YPS22
Bacillus sp. YPS1

Данните от този анализ недвусмислено показват, че именно тези два
бактериални щама имат отношение към екзоелектрогенния пренос, наблюдаван
в изследваната МГК. Другите четири щама от първоначалната смесена
седиментна култура вероятно имат своята функция в първите етапи на процеса,
свързана с разграждането на комплексните органични субстрати до по-прости
първични метаболити. Заедно с това, вероятно те като активни утилизиращи
10

органика организми, спомагат за бързото изчерпване на остатъчния кислород в
средата, с което значително се подобряват електрохимичните условия в
анодната камера.
2.2 Влияние на възрастта на анодния
електрохимичните му характеристики

биофилм

върху

За да може тази технология да има реално приложение е необходимо
процесът да се поддържа в устойчиво състояние и да се гарантира определена
операционна стабилност. Това е свързано със съхраняването и устойчивостта на
биофилма. Ключов фактор за състоянието на биофилма е неговата възраст.
За да се определи влиянието на възрастта на биофилма върху
електрохимичното му поведение беше направено сравнително изследване на
две МГК – едната с ново-инокулирана микробна култура за формиране на свеж
биофилм, а другата със вече формиран и стабилизиран биофилм, оперирал в
рамките на 6 месеца. Двете клетки бяха поставени при еднакви операционни
условия, катодът беше поддържан хемостатично с ферицианид. Сравнени бяха в
динамика максималните анодни токове, свързани с био-електрохимичната
активност на биофилма (Фиг. 19).
700

Аноден ток, µА

600
500
Нов биофилм

400

Стар биофилм

300
200
100
0
0

50

100
Време, час

150

200

Фиг. 19 Био-електрохимичната активност на стар и нов биофилм, изразена като
стойности на анодния ток.

От фигурата ясно личи, че разликата в активността на новия и стария
биофилм е от 3 до 4 пъти в полза на първия в различните фази на процеса.
Впечатление прави, че с времето генерираният от новия биофилм ток се
повишава, докато стария биофилм е достигнал стабилно, стационарно
състояние и няма ясно изразена динамика с изключение на лека тенденция към
намаляване в края на експерименталния период. Този процес е нормален и
вероятно свързан с редица фактори, но най-вече със застаряването на културата,
удебеляването и уплътняването на биофилма и влошаването на масообмена
през него.
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За да се провери състоянието на изследвания аноден биофилм беше
направена сканираща електронна микроскопия. Известно е, че степента на
колонизиране на анода директно влияе както върху генерираната от системата
мощност, така и върху ефективността на деградация на субстрата (Venkata
Mohan et al, 2008a). Zhang et al (2011) докладват, че при ниски съпротивления
(10 Ω) се формира много плътен биофилм, който запълва всички пори на анода,
наблюдава се висока концентрация на активна биомаса в биофилма, но и много
кухини. Тези кухини спомагат транспорта през биофилма като осигуряват подобър достъп на субстрата и отстраняване на замърсителите. Същевременно с
това наличието на кухини може да е признак и за недобър контакт на
електроактивните микроорганизми и анода, резултиращ в спад на електро
проводимостта на биофилма и следователно производителността на МГК.
При по-високи съпротивления (от 50 Ω и повече) биофилм се формира само
на повърхността на анода. Zhang et al (2011) обяснява това с малки пори на
въглеродното платно и лимитиран достъп на субстрата до порите на матрицата.
Формираният при по-високи съпротивления биофилм е хомогенен, има малко
канали, по-компактна структура и е здраво свързан към въглеродната матрица.

Фиг. 20 Сканираща електронна микроскопия на нов биофилм

Фиг. 21 Сканираща електронна микроскопия на стар биофилм
От направените електронни снимки ясно се вижда, че липсва пълна
колонизация на анода. По вътрешността на изследваният от нас анод не се
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наблюдава наличие на прикрепени микроби, биофилма се е имобилизирал само
по края на електрода в близост до изводът за електрони, свързан с външната
електрическа верига. Изследвания образец е нативен и се забелязват
замърсявания и следи от субстрата, но това не пречи за диференциране на
микробните клетки, които имат разнообразна морфологична форма, което е
типично предвид смесената популация в инокулатът. Формираният биофилм е
нехомогенен и относително плътен. По-интересното е, че се наблюдава
колонизиране не само на повърхността, но и в обема на въглеродната тъкан. Това
позволява максимално оползотворяване на иначе малкия участък от електрода,
който подлежи на колонизация.
При микроскопията на стария биофилм се забелязват същите особености
както при ново формираният. Колонизирана е не само повърхността, но и
вътрешността на въглеродното платно, но отново само външната част на анода.
Наблюдават се по-малко на брой клетки като морфологично те са хомогенни и
се отличават с характерната за род Bacillus форма, което допълва нашите
резултати за профилирането на културата в хода на процеса именно в посока
този род.
2.3 Електрохимичен анализ и характеристика на системата
микроорганизми-анод. Изясняване на механизмите на електронен
трансфер
Както беше описано по-рано, в МГК са възможни различни сценарии на
електронен трансфер от цитоплазмата на микроорганизмите до повърхността на
анода. Най-общо може да се каже, че се касае за два основни случая – директен
пренос на електрони от клетъчната повърхност към анода и опосредстван пренос
на електрони, осъществяван от специфични медиатори. Възрастта и етапа на
развитие на биофилма оказва влияние не само на производителността на МГК,
но и на механизмите, по които се осъществяват процесите в анодната камера.
Основен инструмент за изследване на тези процеси е калкулирането на първите
производни на цикличните волтамограми (при каталитични условия) и
определянето на
формалните потенциали за отделните електрон
трансфериращите центрове (Harnisch and Freguia, 2012). Двата пътя за трансфер
на електрони (директен и медииран) се характеризират с различен потенциал.
Според Kim et all 1999a, наличието на пикове показва възможност за
извършване на електрон трансфер между анаеробно развита култура и
електродната повърхност при определени условия. Електрохимичната
активност на бактериална култура е възможна поради наличието на
електрохимично активни съединения на клетъчната повърхност. Kim пръв
съобщава, че тези активни съединения са цитохромите и прилага цикличната
волтаметрия като метод за изучаване на респирационните метаболитни процеси
на електро активни бактерии. Той докладва, че редукционният потенциал на
реакцията на директно трансфериране на електрони от микроби до електрод е
около -0,15 V (SCE), която реакция се извършва от редукционна система II.
Потенциалът на медиираният електрон трансфер, привичен за редукционна
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система I, варира от -0,300 до -0,650 V в зависимост от медиатора (Bifﬁnger et al,
2008).
Направените електрохимични замервания предоставят много голямо
количество от данни. Една волтамограма се получава от обработването на близо
3000 стойности. При визуализацията на волтамограмите са използвани
осреднени стойности представящи една точка на всеки 25 експериментално
получени стойности.
От първите производни на цикличните волтамограми на ново формиран
биофилм се забелязва, че има висока електрохимична активност, все още e
нестабилен и претърпява редица промени, преди да стигне стационарната си
фаза (Фиг. 22). В началото на процеса се вижда много силна електрохимична
активност в обхвата на медиираният електрон трансфер (РС I). Могат да се
докладва три слети пика с потенциал на най-големия -0,310 V, средният -0,482
V и най-малкият -0,580 V. Те вероятно се дължат на медиатори, участващи в
процесите на електрон трансфер преди имобилизирането на бактериите върху
анода, но тъй като не е правен определителен анализ, не може да се каже нито
какви са тези вещества, нито каква точно е тяхната роля в тези процеси.
Забелязва се и каталитична активност в положителния обхват на приложения
потенциал, която в последствие изчезва напълно. Запазва се единствено
наблюдавания пик на потенциал +0,190 V, който до края на изследването леко
се измества в отрицателна посока до +0,175 V.
Още на 24 час трите пика на медииран трансфер изчезват и се установява
само един на -0,200 V на 24 час от началото на процеса. Това преместване
показва бърз преход на културата от медииран към директен електрон трансфер.
На 72 час ситуацията отново рязко се променя. Пикът от -0,200 V
продължава да се премества в положителна посока, като достига потенциал от
около -0,80 V, характерен за редукционна система II. Пикът на +0,190 V се
запазва и почти се слива с този на директния електрон трансфер (РС II).
Интересно е появяването на малък пик на окол -0,6 V, който вероятно е същият,
като най-малкият от нулевия час. Този пик се губи през първите 48 часа за да се
появи пак на 72ч и то около три пъти по-висок. Може да се изкаже
предположение, че се дължи на процеси на адаптиране на културата и секреция
на междинни метаболити, действащи към конкретния момент като медиатори.
На 96 час се отчита много силна електрохимична активност придружена със
значителни флуктоации, предполагащи нестабилност или промени в системата.
Въпреки липсата на ясно изразена тенденция, може да се забележи пика на РС
II около нулата, както и да се спекулира с каталитична активност в обхвата на РС
I (-0,440 и -0,610 V). Тази нестабилност на системата не е изненадваща, тъй като
отнесена към процесите на формиране на биофилм, съвпада относително с
началото на интензивното развитие на анодния ток (Фиг. 18). По време на тази
фаза активно се извършват метаболитни процеси, което се отразява и на вида на
волтамограмата. Също така тази фаза на процеса се характеризира и с активно
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утилизиране на органичния субстрат, чиято концентрация намалява с найголяма скорост имено в този период (Фиг. 25А). След 120 час от началото на
изследването системата достига и запазва пълна стабилност, не се наблюдават
никакви промени в електрохимичните характеристика на биофилма. Това
говори, че биокатализатора е стабилен.
25 per. Mov. Avg. (0)

70

25 per. Mov. Avg. (24)

25 per. Mov. Avg. (48)
25 per. Mov. Avg. (96)

25 per. Mov. Avg. (72)
50

25 per. Mov. Avg. (120)

25 per. Mov. Avg. (144)

di/dE, A/V

25 per. Mov. Avg. (192)

-1

25 per. Mov. Avg. (168)
30

10
-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

-10

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

-30

-50
Потенциал, V
Фиг. 22 Първи производни на циклични волтамограми, изразяващи в динамика
развитието на електрогенния потенциал на новоформиращ се аноден биофилм в МГК

Взимайки предвид тези резултати и допускането, че наблюдаваната
динамика е свързана с формиране на биофилма до стабилизиране на системата
може да се предположи, че анод със стар или предварително развит филм ще
демонстрира доста по-стабилно електрохимично поведение. В тази връзка беше
проведен сходен експеримент в МГК с предварително култивиран биофилм.
Реакторът беше захранен с хранителна среда и системата беше характеризирана
по описания по-горе начин.
От получените резултати и тяхната графична интерпретация се вижда, че
биофилма е електрохимично стабилен и действително не се наблюдава
динамиката, характерна за новоформиращ се биофилм (Фиг. 23). Заедно с това
обаче беше установена и почти 10 пъти по-ниска електрогенна активност, което
отново потвърждава по-рано установената отрицателна връзка между възрастта
на биофилма и електрохимичната активност. Вероятно също в следствие на
описаните по-горе причини и най-вече затруднения транспорт на субстрати и
редуциращи еквиваленти през слоевете на филма.
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Фиг. 23 Първи производни на циклични волтамограми, изразяващи в динамика
развитието на електрогенния потенциал на предварително развит стар биофилм в
МГК

По отношение на механизмите за електронен трансфер във всички
изследвани часове се вижда наличие на пик, характерен за директен
електронен пренос.
2.4 Изследване динамиката на процесите на утилизация на
отпадъчни води
Основната маса замърсители на отпадъчните води са с органичен
произход. Класическите методи за пречистване на води се базират на
способността на микроорганизмите да усвояват различни органични
замърсители за да си набавят енергия. Биологично (биохимично) пречистване
на отпадъчни води може да се провежда в аеробни и анаеробни условия. Един от
основните недостатъци на конвенционалните биологични методи за
пречистване на отпадъчни води е големия обем излишни утайки, който се
генерира постоянно. Ако тези утайки не бъдат обработени (стабилизирани),
могат да причинят сериозни екологични проблеми. При третирането на
утайките се отделя течна фракция – т.нар. калова вода, която се характеризира
с високо съдържание на органични замърсители и достига стойности на ХПК до
1,4 – 1,8 g О2/dm3.
Многостепенните методи за третиране на различни отпадъци и ОВ може да
бъдат много енергоемки и в крайна сметка недостатъчно ефективни.
Единствената цел на различните техники за обработка на отпадните потоци е
отстраняване на замърсителите и последващото безопасно заустване в околната
среда. Нещо повече, акцента на съвременните процеси на управление на
отпадъците пада върху повторната употреба и възстановяване на енергия, което
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води и до нови подходи за оползотворяване на отпадъчните води и тяхното
приложение като субстрат в МГК (Pant et al, 2010b, 2015).
Микробиологичните горивни клетки могат да послужат като алтернатива
както на процесите, протичащи в биобасейните за третиране на битови
отпадъчни води, така и на процесите на стабилизиране на излишните активни
утайки от конвенционалните пречиствателни станции. При пречистването на
ОВ с МГК не се очаква да се генерират излишни утайки в такъв голям обем и
няма нужда от принудителна аерация. Това може да съкрати средно 60-70% от
операционните разходи за пречистване на всеки обем вода.
За да се определят възможностите на МГК в този аспект бяха проведени
следните експерименти:




Прилагане на МГК за пречистване на моделна отпадъчна вода,
съответстваща по органичен товар на типичните битово-фекални
отпадъчни води с ХПК до 0,5 g О2/dm3.
Прилагане на МГК за третиране на моделна отпадъчна вода,
съответстваща по замърсеност на каловите води, получени при обработка
на излишните утайки с ХПК 1,5 g О2/dm3.

Фиг. 24 Схема на използваната МГК
за изследване динамиката на
процесите
на
утилизация
на
отпадъчни води
1-анод,
2-катод,
3-ПЕМ,
4-външна верига с товар,
5-референтен електрод

Процесите са проследени в
динамика чрез два основни
показателя – ефективност на
процесите на отстраняване на
органичните
замърсители
и
цялостна производителност на системата (генериран ток).
Получените резултати показват, че процесите на минерализация следват
типичния за анаеробни процеси модел, при който се наблюдава първоначално
леко увеличаване на разтворените органични вещества (Фиг. 25А) (Kristensen et
al, 1995; McKew et al, 2013). Това е нормално и се дължи на процесите на
хидролиза на сложните органични съединения до по-прости. В рамките на
първите 120ч от началото на процеса на третиране на калови води се достигат
95% очистване, след което процеса се забавя но достига своя край на 312час.
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Очаквано по-бързо протича процеса на пречистване на БОВ – в рамките на 216ч
(Фиг. 25А). Бързото начало на процеса - 73% редукция на органичното
замърсяване до 72 час отново е последвано от забавяне. Ефекта на пречистване
и при двата случая се доказва и от нарастващата концентрация на амониеви
йони в средата, която е категорично доказателство за протичащата анаеробна
минерализация на органична материя в анодната камера (Фиг. 25A).
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Фиг. 25 Динамика на минерализация (А) и добив на ел. енергия (Б) при
утилизацията на моделни отпадъчни води в МГК. МКБ – моделни калови
води; МБФОВ – моделни битово фекални отпадъчни води

Забавянето на скоростта на усвояване на органиката и в двата случая е
нормална предвид натрупването на крайни метаболити и продукти на
минерализацията. Това потвърждава тезата на Dobrzynska et al, 2004, според
които съдържанието на азот в средата влияе негативно върху скоростта на
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пречистване. От Фигурата ясно се вижда, че с повишаване на концентрацията на
амониевите йони скоростта на процеса на минерализация намалява. Освен това
намаляването на съотношението ХПК/азот води до спад в синтеза на нова
биомаса, което оказва негативно влияние върху състава и възрастта на
биофилма, чието влияние вече беше обсъдено.
Конвенционалните анаеробни процеси в мезофилни условия протичат в
рамките на 360-720 часа (Mir et al, 2016). При изследваните от нас процеси се
установява, че утилизацията протича с много по-висока скорост и пълна
минерализация се наблюдава на 216 и 312 час, съответно за моделните битови и
калови води. Трябва да се изтъкне също, че класическите анаеробни процеси
рядко водят до пълна минерализация (Berthouex and Fan, 1986).
По характер, процесите при двата вида субстрат си приличат. Интерес
представлява разликата в производителността на системите. При моделни
калови води като субстрат в началото на процеса се наблюдава запазване на
първоначалните нива на генерираният ток (Фиг. 25Б). Това вероятно се дължи
на факта, че този субстрат е концентриран и комплексен, което изисква
изразходването на повече клетъчни енергийни ресурси за преобразуване.
Намаляването на концентрацията на органиката е обратнопропорционално на
генерираните мощности от системата - произведените електрони вече се
транспортират ефективно към анода. Максималните нива на ток се наблюдават
на 120 час (95% минерализация), след което с изчерпването на субстрата, т.е.
липсата на източник на електрони, количеството произведен ток намалява.
Поради по-ниската концентрация на субстрата при утилизирането на моделни
битови отпадъчни води се генерира по-малко ток.
От получените данни лесно може да се изчислят скоростите на
минерализация на органичната материя в двата случая. С по-висока скорост 15
mgO2/dm3.h-1 се характеризира процесът с моделни калови води. При субстрат
БОВ края на процеса идва с 96 часа по-рано, но това се дължи само на по-ниската
изходна концентрация на субстрата. Скоростта на усвояване е малко по-бавна –
10 mgO2/dm3.h-1.
За анаеробните процеси е характерно непълното усвояване на субстратите
в сравнение с аеробните. Наблюдаваната пълна минерализация в анаеробни
условия при МГК е едно много сериозно предимство, което прави приложението
им в реални процеси икономически много изгодно. В допълнение към това МГК
се характеризират с много малък обем на генерираните излишни утайки, което
елиминира нуждата от сепарация преди заустване на третираните води. Не бива
да се забравя и добивът на енергия или комбинирането на процесите за
получаване на други ценни продукти при работата на биоелектрохимичните
реактори.
Аеробните процеси изискват принудителна аерация, консумираща
значително количество енергия (около 0.5 kWhm-3) и изпарява част от ХПК в
атмосферата (Kadra and Sibioni, 1998). Прилагането на БЕС позволява
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биологичното утилизиране на отпадъчни води с ниски стойности на ХПК, което
може да се използва за допречистване на ОВ, извличане на химичната енергия
и превръщането на замърсителите в електричество или друг ценен продукт
(Rozendal et al, 2009). Сериозно предимство на МГК е възможността им да
работят при ниско натоварени ОВ (Kim et al, 2010; Pant et al, 2012b), тъй като
други биопроцеси рядко оперират при ниски натоварвания.
3. Mобилизация на орто-фосфати от суспензии на железен фосфат в
МГК при възстановяването на биогенни елементи от отпадъчни води
и утайки.
Фосфорът е един от есенциалните за всички живи организми елементи.
Като компонент на био-органичните съединения, фосфорните съединения
участват в едни от най-важните процеси и структури, а именно съхранението и
трансформацията на енергия (АТФ); наследствеността и реализацията на
генетичната информация (ДНК и РНК); в структурата на биологичните
мембрани и др. Фосфорът играе особено важна роля за развитие на растенията
и другите първични продуценти на органична материя. Почти цялото
количество добит фосфор се изразходва за производство за торове за селското
стопанство.
Фосфорът е неравномерно разпределен и не се среща в свободно състояние.
В природата се намира под формата на много минерали или неорганични
фосфатни скали, които са и основният източник за добив. Основните залежи на
тези скали са концентрирани в няколко района Мароко и Западна Сахара,
Китай, САЩ, Русия, Сирия, Йордания (Jasinski, 2009; Philpott, 2013). Само 3% от
залежите се намират на територията на Европа. Според скорошни доклади,
пикът на добив на фосфор скоро ще бъде достигнат, което може да доведе до
неговото пълно изчерпване в рамките на следващите 50-300 години (Reilly,
2007; Lewis, 2008). Поради фактите, че е не възобновяем източник, покачването
на себестойността му и съсредоточеността на залежите в политически
чувствителни страни, през 2013 година Европейската Комисия започва
консултации за намирането на по-устойчиви методи за добив и употреба на
фосфор.
Известна алтернатива на фосфатните скали са излишните утайки от
пречистването на отпадъчни води. Общият обем на този поток в
общоевропейски мащаб надхвърля 11млн тона по сухо вещество, като
относителното съдържание на фосфор в него може да покрие до около 20% от
нуждите на земеделието в ЕС. Отпадъчните води от селското стопанство и
растениевъдството също съдържат високи нива на фосфати, които заедно с
утайките от пречиствателните станции са потенциален изходен материал за
рекуперация на фосфор (Deng et al, 2006). Освен това възстановяването на
биогенните елементи от отпадъчните потоци ще повлияе положително на
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околната среда и проблемите с високите нива на фосфор в повърхностните и
подпочвените води и еутрификацията.
МГК предлагат алтернативен метод за добив на фосфати чрез
електрохимично (безреагентно) разтваряне на заключените в активните утайки
фосфати. Железните йони действат като краен акцептор на електрони в
катодната камера и така освобождават фосфатите. Този подход представлява
възможност за регенериране на фосфатите и получаване на продукт с естествен
произход без добавяне на химични реагенти. Характерно за тези процеси е, че
реакцията е обратима, т.е. протича и реакция на обратно окисление на
металните йони и обратно свързване с фосфатните групи.

Фиг. 26 Схема на използваната
МГК
в
процесите
на
мобилизация на фосфатни йони
1-анод;
2-катод;
3-ПЕМ;
4-външна верига с товар;
5-референтен електрод

В експеримента за мобилизация на фосфати е използвана двукамерна МГК
с възможност за провеждане на електро-химични замервания в катодната
камера (Фиг. 26). Условията в анодната камера се поддържат постоянни чрез
подаване на свеж субстрат за поддържане на микробната активност. В катодната
камера се подава суспензия на ферифосфат с изходна концентрация 500
mgPO4/dm3 и се проследява промяната в концентрацията на разтворените
фосфати. На всеки 24 часа са вземани проби за спектрофотометричен анализ и
са провеждани електрохимични замервания.
На Фиг. 27 са показани концентрацията на фосфатни йони и окислителния
ток на катода, който изразява преноса на електрони от катода към разтворения
в католита краен акцептор. Както се вижда от данните, разтворените фосфати в
началният момент са едва 52.31 mg/dm3. С максимална скорост процеса на
мобилизация протича до 72 час, след което се наблюдава тенденция за плавно
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намаляване на скоростта. След 144 час и общо 171.69 mg/dm3 мобилизирани
фосфати, процеса започва да протича в обратна посока.
Началото на този негативен процес се характеризира и с обръщане на
посоката на катодния ток, който вече се характеризира с положителни
стойности. В изследваната система единствената възможност е това да е
свързано с автоокисление на редуцираното по-рано желязо до първоначалното
състояние Fe3+. Фери йонът действа като коагулант и обратно се свързва с
освободените фосфати.
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Този процес е свързан с влошаването на електрохимичните условия в МГК
вследствие на изчерпването на електрон акцепторите в катодната камера, което
води до влошаване на анодната респирация и състоянието на електрогенните
микроорганизми. Като резултат процесът се задълбочава и в крайна сметка води
до обръщане на поляритета на микробиологичната горивната клетка и обратен
транспорт на електрони от катодната камера към анода, които де факто
разменят ролите си.
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Фиг. 27 Мобилизация на фосфати в МГК и динамика на катоден ток

Като допълнителен метод за изследване на този процес и описания
феномен мобилизацията е използвана циклична волтаметрия за определяне
окислително-редукционните процеси по отношение на железните йони в
катодната камера. Като показател определящ окислително-редукционните
процеси на желязото бяха използвани резките отклонения от нормалния ход на
волтамограмите.
В началото процесите на трансформация на желязото протичат много
бързо. Наблюдава се редукция на Fe3+ до Fe2+, което води до повишаване на
концентрацията на фосфатните йони в католита почти 3 пъти до 24 час (Фиг.
28). Процесите забавят своята скорост около 72 до 192 час, когато както е
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характерно, започва протичане на обратно окисление на желязото и намаляване
на PO43-. След обръщането на посоката на тока на 240 час до края на процеса на
288 час започват интензивни процеси на преминаване на Fe2+ в Fe3+ (Фиг. 29).
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Фиг. 28 Циклична волтамограма, характеризираща катодните процеси при
мобилизация на фосфати от ферифосфат в МГК на 0 час от началото на процеса
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Фиг. 29 Циклична волтамограма, характеризираща катодните процеси при
мобилизация на фосфати от ферифосфат в МГК на 288 час от началото на процеса

4. Проучване на възможностите за редукция и отстраняване на медни
йони от разтвор в катодната камера на МГК.
В природата медта е разпространена като съставна част на
различни минерали (халкопирит (CuFeS2), халкозин (Cu2S), азурит
(Cu3(CO3)2(OH)2), малахит (Cu2CO3(OH)2), куприт (Cu2O) и други) или в редки
случаи като самородна мед. Тя се среща естествено във всички растения и
животни и в ниски концентрации е есенциален микроелемент. Участва в
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активния център на голям брой ензими осъществяващи биологичния пренос на
електрони. Заедно с това, над определени концентрации, медта е токсична за
живите организми. Освен за водните екосистеми, замърсяването на водите с мед
крие потенциална опасност и за човешкото здраве. Консумацията на вода с
високо съдържание на мед води до симптоми като гадене, повръщане, стомашни
крампи, диария и може да доведе до увреждане на бъбреците, черният дроб и
дори смърт (Landner and Lindestrom, 1999; ATSDR, 2002).
Медта може да постъпи в околната при процеси на добив и преработка на
руди и метални концентрати. Също така може да се натрупа в природата от
битови отпадни води, сметища, поглъщане от фосилни горива и отпадъци,
дърводобив, производство на фосфатни торове. Околната среда може да се
замърси с мед от естествени (природни) източници като навявания от почви,
вулкани и др.
Биологичните процеси за третиране на ОВ са теоретично способни да
отстранят както разтворената мед (главно чрез сорбция от екстрацелуларни
полимерни субстрати), така и свързаната с твърди частици (при утаяване на
формираните флокули) (Brown and Lester, 1979; Rudd et al, 1983; Liu et al, 2001).
Въпреки сравнително добрия ефект по отношение на отстраняването на
замърсителя от третираните води, тези методи правят невъзможно
рециклирането и възстановяването на тази отпадъчна мед (или медни йони).
Това от своя страна е особено актуално, предвид високата цената на този метал
и големите количества на отпадъчните води, които се генерират в различните
металодобивни и металургични производства.
Сред физико-химичните методи най-използвана е преципитацията (Zhou
and Zimmermann, 1993; Sergeev et al, 1996), въпреки че комплексният състав на
ОВ може да доведе до силно намаляване на нейната ефективност (Salim and
Shaikh, 1988). Други недостатъци на този метод са продуциране на големи
количества токсичен отпадък (активна утайка), ниска скорост на преципитация,
лошо утаяване, сериозен екологичен отпечатък (Aziz et al, 2008; Gunatilake,
2015).
Като алтернативен метод за пречистване и възстановяване на мед в рамките
на това изследване беше развита концепцията за катодна редукция на Cu2+ до
елементарна мед – Cu0, която се утаява и лесно може да се сепарира от
пречистваните води. Този подход може да бъде евентуално приложен и за други
метали, чиито електрохимични свойства позволяват осъществяването на
процеса.
В катодната камера се зарежда с разтвор на CuSO4 (230 mg Cu2+/dm3) и се
проследява промяната в концентрацията на разтворените медни йони (Фиг. 30).
На всеки 24 часа са вземани проби за спектрофотометричен анализ.
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Фиг. 30 Схема на използваната
МГК
в
процесите
на
възстановяване на медни йони
1-анод;
2-катод;
3-ПЕМ;
4-външна верига с товар

По
време
на
извършеният експеримент се
наблюдава
пълно
отстраняване на въведените
медни йони в системата в
рамките на 264 часа (фиг. 31). Както се вижда, отстраняването на медта се
извършва по линейна зависимост със средна скорост за целия процес 0,9 mg
Cu/dm3.h-1 и максимална скорост 4,2 mg Cu/dm3.h-1.
Скоростта на процеса в отделните стадии е различна, като може да се
предположи, че вероятно се наблюдава засилване на негативните тенденции
поради механизми близки до тези, наблюдавани при мобилизацията на
фосфати (която на практика е резултат от редукцията на желязо). Имено факта,
че и в двата случая се касае за метални йони като краен акцептор, който е в
лимитирано количество, ни навежда на мисълта, че фактическото обръщане на
процесите или настъпването на обратно окисление при медта може да е свързана
с определени електрохимични условия, които не са на лице в този първи
експеримент.
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Фиг. 31 Възстановяване на мед в МГК при 1000 Ω.
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Ток във външната верига на
системата, µA

Концентрация на Cu2+,mg/dm3
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Анализа на предполагаемите механизми в МГК ни наведе на мисълта, че
системата може да бъде манипулирана и по този начин изпитана чрез промяна
на съпротивлението във външната верига. С това фиктивно се създават условия
за улеснен електронен трансфер между електродите, включително и евентуално
обръщане на поляритета на клетката.
Бяха изследвани съпротивления във всички обхвати, започвайки от късо
съпротивление (0 Ω), през ниски (100 Ω), средни (1000 Ω) до високи (10 000 Ω).
От получените данни се вижда, че максималната скорост на възстановяване
на медта до 48ч при 0 Ω, 100 Ω и 1000 Ω не се различава много (фиг. 32). При 10
000 Ω процеса протича много по-бавно и достига по-ниски степени на редукция
на Cu2+. При клетка без съпротивление обаче, се наблюдава очакваната реверсия
на процеса, което в конкретния случай се случва след 48-мя час при близо 50%
редуцирани медни йони. Това потвърждава изказаната теза и вероятно се
наблюдава при много ниски съпротивления във веригата поради по-лесния
трансфер на катодните електрони, получени при авто-окислението на
елементарната мед към фиктивния анод. Получените резултати също така
потвърждават и докладваната от Tao et al, 2011 по-висока ефективност на
възстановяване на мед при ниски съпротивления.
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Фиг. 32 Влияние на различни съпротивления върху скоростта на процесите на
отстраняването на медни йони от разтвор

От получените резултати можем да заключим, че МГК е технология, която
има определен потенциал за възстановяване на мед от отпадни потоци. Процеса
може да протича малко по-бавно от конвенционалните методи, но се
компенсира от достигането на по-голяма степен на отстраняване на медта.
Например, един от често прилаганите методи за ремедиация чрез филтруване
на замърсени с мед флуиди през почвен слой наситен с микроорганизми се
достигат едва 49-79% отстраняване на мед, но отново трябва да се подчертае, с
лимитирани възможности за рециклиране на металът.
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5. Изследване на възможностите за приложение на МГК като
инструмент за неутрализиране и елиминиране на свободни радикали
и осъществяване на безреагентна антиоксидантна защита.
Като свободен радикал се определя всеки независимо съществуващ атом
или молекула, съдържащи несдвоен електрон и притежаваща висока реактивоспособност (Lobo et al, 2010). В стремежа си да формират електронна двойка или
друга стабилна форма, свободните радикали могат необратимо да окислят или
редуцират други атоми или молекули (Cheeseman and Slater, 1993).
В последните години беше изяснена ролята на свободните радикали и
окислителния стрес за негативните процеси протичащи на молекулярно ниво в
клетката. Тези процеси са директно свързвани с клетъчното стареене и
индуцирането на редица патологични процеси, вкл. неопластичния растеж на
тумори и редица метаболитни и невро-вегетативни нарушения (Valko et al,
2016). По тази причина съвременно разбиране за качество на храните и качество
на живота са пряко обвързани с отсъствие на свободни радикали в
консумираната храна или с ефективните мерки за антиоксидантна защита. Тази
защита може да се осъществи по два начина: както в самия организъм (чрез
хранителни добавки с антирадикалова активност), така и при съхранението на
хранителните продукти с цел да се елиминира възникването на
реактивоспособни радикали.
Антиоксидантите са важен клас добавки, които могат да бъдат синтетични
и природни вещества или ензими с антирадикалова активност. При влагането
им в хранителните и козметични продукти антиоксидантите от една страна
предотвратяват окислението и възникването на свободни радикали, а от друга
способстват за елиминирането на вече образуваните в средата свободни
радикали. Освен в храни и козметика, антиоксидантите се прилагат и при
производството на промишлени продукти.
Има много методи за инхибиране на свободните радикали, по-голямата
част от които, базиращи се на приложението на растителни екстракти с
антиоксидантна защита. Недостатък на методите, в които се касае за екстракти,
е нуждата от допълнителна технологична стъпка за получаването на съответните
извлеци. Освен това, приложението на химични антиоксиданти, особено във
варианта растителни извлеци (характеризиращи се обикновено със сложен и
комплексен химичен състав), е свързано със задължителното добавяне на
външни спрямо пробата компонент (съответния екстракт). Това в определени
случаи е нежелано действие при проби, чийто състав и органолептични качества
трябва да се запазят (фармацевтични и свръх чисти химически препарати,
разтвори на биологично активни вещества, хранителни продукти и други).
За изследване на възможностите за приложение на МГК за елиминиране и
неутрализиране на свободни радикали беше използван двукамерен реактор, в
експерименти с различен товар във външната верига (20 kΩ и 1 MΩ). Анодната
камера се поддържа чрез постоянно подаване на свеж субстрат за поддържане
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на микробната активност. Като католит в катодната камера беше използван
метанолов разтвор на свободния радикал DPPH (Фиг. 33). Едновременно беше
проведен и контролен експеримент в абиотични условия за оценяване на
неутрализацията на радикала, дължаща се на други освен биоелектрохимични
активности. Изходната концентрация на радикала беше 150 µМ, а промяната в
концентрацията му беше проследена спектрофотометрично в рамките на 24 часа
по метода на Brand-Williams et al, 1995. Нередуцираната радикалова форма има
силно виолетово оцветяване, което поглъща светлина при 515 nm, при
неутрализация цвета от виолетов преминава в жълт. Не са извършвани
електрохимични замервания, тъй като радикалите са изключително
реактивоспособни и се компрометира редукцията.

Фиг. 33 Схема на използваната
МГК в процесите на неутрализация
на свободния радикал DPPH
1-анод;
2-катод;
3-ПЕМ;
4-външна верига с товар

Направените изследвания
и получените данни не показват
никаква
динамика
и
неутрализация на радикала при
контролният експеримент, докато при другите два случая (с различен товар на
веригата) се постига висока степен на неутрализация (Фиг. 34). Наблюдава се и
значителна разлика в кинетиката на процеса в зависимост от свързания във
външната верига товар. С намаляване на съпротивлението във веригата
кинетиката на реакцията на неутрализация преминава от първи в нулев
порядък. Нулевият порядък често се нарича псевдо-нулев, тъй като обикновено
не е резултат от определен молекулен механизъм на протичане на реакцията, а
е продукт на условията, при които се извършва трансформацията. Такова
поведение е присъщо, когато имаме повече от един реагент и концентрацията на
единия е в пъти по-голяма от концентрацията на останалите (Pogliani, 2008).
Освен промяна в степента на неутрализация, смяната на кинетиката на
процеса води и до промяна в прилагания механизъм на елиминиране на
радикала. Повишаването на съпротивлението влияе върху два фактора: потока
на електрони през външната верига и потенциалната разлика между
електродите. При по-ниското съпротивление процесът се характеризира с
преминаването на повече електрони по веригата и по-ниска потенциална
разлика. Средният волтаж на клетката при 20 kΩ съпротивление е 24 mV. При
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поддържане на високо напрежение от 1 МΩ се наблюдава лимитиране на
електронният поток, което поддържа волтажа на клетката висок със средна
стойност 480 mV.

Фиг. 34 Неутрализация на свободен радикал DPPH в МГК при различни
съпротивления

Известни са два механизма за неутрализиране на радикали: механизъм на
трансфер на водороден атом („НАТ“) и механизъм на трансфер на електрон
(„SET“).
Таблица 6 Механизми за неутрализация на свободни радикали

Трансфер на водород

R• + A:H → R:H + A•

Трансфер на свободен електрон

R• + A:H → R:- + A•H+ → R:H + A•
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За вторият е характерно, че по-бавен, тъй като протича в две стъпки. На база
получените резултати може да предположим, че механизма, по който се
извършва неутрализацията в МГК е „НАТ“. Високото съпротивление във
външната верига на МГК благоприятства неутрализацията на радикала като
осигурява по-голяма потенциална разлика между анода и катода, което
резултира в по-висока протон движеща сила през йонообменната мембрана.
Намаляването на съпротивлението намалява потенциалната разлика и
повишава тока и трансфера на електрони, който очевидно не допринася за
елиминиране на радикала. Ниското съпротивление води до по-ниска скорост на
обмен на протони, което лимитира динамиката на процеса и превключва
кинетиката от първи към нулев порядък. При реакцията от нулев порядък
скоростта на неутрализация е постоянна и не зависи от началната концентрация
на радикала, което позволява лесното й изчисляване. При реакцията от първи
порядък обаче, скоростта на трансформация зависи от началната концентрация
и се изразява чрез скоростна константа. При класическата кинетика на химични
реакции от първи порядък скоростната константа се определя като:
𝐶𝑡 = 𝐶0 . 𝑒 −𝑘𝑡 (10)
Където Ct е концентрацията на DPPH (нередуцирана форма) по всяко време от
процеса; C0 е началната концентрация на радикала, а k е скоростната константа.
Скоростната константа се дефинира чрез полуживота на радикала (t1/2):
ln 2

𝑘=𝑡

1/2

(11)

На база получените резултати при МГК с 1 MΩ съпротивление бяха
определени полуживот на DPPH от 3,5 часа и скоростна константа 0.198 h-1.
Изведените кинетични характеристики на наблюдаваните процеси са сред
най-големите предимства на прилагането на МГК за неутрализация на свободни
радикали пред химичните оксиданти. Безреагентните процеси се
характеризират с кинетика от втори порядък, при която полуживота на
свободните радикали прогресивно се повишава с неговата редукция, което
влошава общата динамика на процеса (Bondet et al, 1997; Mortensen et al, 1997).
Относително бавната скорост на процеса на неутрализация на свободни
радикали с МГК се компенсира от по-дълбоката степен на елиминиране в
сравнение с конвенционалните химични антиоксиданти (Otohinoyi et al, 2014).
Brand-Williams (Brand-Williams et al, 1995) докладват, че редица съединения с
антиоксидантна активност могат да реагират с до 75% от третираните свободни
радикала, а останалите 25% остават незасегнати от реакцията независимо от
концентрацията на прилагания антиоксидант и времето за обработка.
Друго предимство на настоящия подход е, че след достигане на максимална
неутрализация, нивата на радикала остават стабилни, за разлика от прилагането
на химичните оксиданти, при които процесите са обратими (Bondet et al, 1997).
Обратните реакции водят до ре-окисление и ре-активиране на радикалите.
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Очаква се този механизъм да е инхибиран в МГК поради постоянните
редукционни условия в катодната камера (Carr and Frei, 1999; Carocho and
Ferreira, 2013; Herbert, 1996).
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Чрез прилагане на молекулярно-биологични техники е установена
таксономичната принадлежност на доминиращите бактериални
анаеробни видове в седиментни проби от язовир „Ясна Поляна“.
Доминиращите щамове са идентифицирани като представители на
родовете Bacillus sp.; Brevibacterium; Brevundimonas; Arthrobacter;
Viridibacillus.
Установено е, че за формирането на електрохимично активен биофилм
са необходими 288 часа и към този период смесената микробна култура
се профилира, като доминират два микробни вида Bacillus sp и Bacillus
mycoides.
Установено е, че електрохимичната активност на биофилма намалява с
възрастта на културата като разликата след 6 месечна експлоатация
достига до 4 пъти в полза на свежия биофилм.
Процесите
на
електрон
трансфер
между
електрогенните
микроорганизми и анода се осъществява в началните етапи на процеса
по смесен механизъм – медииран транспорт и директен пренос. След 72
часа от началото на култивирането и вероятно изчерпване на стабилния
биофилм се наблюдава само директен електрон трансфер.
При утилизиране на моделни отпадъчни води с начално ХПК 1,5
gO2/dm3 е постигната скорост на минерализация от 15 mgO2/dm3.h-1 и
пълно елиминиране на органични замърсители във водата на 312ч.
При изследване на процеса на катодния метаболизъм на фосфати от
неразтворени съединения на желязо се наблюдава положителна
динамика до 96ч, след което електрохимичните условия в клетката се
влошават и създават предпоставки за автоокисление на желязо и
обратно утаяване на преди това утаените фосфати. Доказано е, че
процесът е свързан с промени в електродния потенциал на анода и
катода.
При катодна редукция на Cu2+ до Cu0 е постигнато пълно пречистване на
моделни отпадъчни води с начална концентрация 200 mg/dm3 за 264
часа. Установено е, че динамиката и електрохимията на процеса, се
влияят значително от съпротивлението във външната верига.
При експеримента за елиминиране на свободни радикали чрез редукция
в МГК е постигната 95% ефект по отношение на DPPH в рамките на 16
часа. При осъществяване на процеса в реактори с различно
съпротивление се установява че високите стойности на товара
подобряват кинетиката на неутрализиране. Достигнатата максимална
скорост на елиминиране на свободния радикал осигурява време на полуразграждане от 3,5 часа.
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ПРИНОСИ
1. Получени са оригинални секвенции на 16s рибозомални гени, използвани
за идентификация на електрогенни микроорганизми, които са
депозирани в нуклеотидните бази данни NCBI (САЩ), DDBJ (Япония) и
EMBL-EBI (ЕС) под регистрационни номера KY636444; KY636445;
KY636446; KY636447; KY636448; KY636449.
2. Доказана е активната роля на представители на род Bacillus в качеството
им на електрогенни микроорганизми.
3. Проучени са точните механизми на електронен трансфер между
бактериалните клетки и анода на МГК, като е установено, че с
профилирането на микробната култура и формирането на биофилм се
наблюдава изцяло директен пренос на електрони.
4. Доказан е потенциалът на МГК като алтернативен биологичен подход за
пречистване на битови отпадъчни води.
5. Потвърдено е възможното приложение на катодните редукционни
реакции за мобилизация на фосфати, пречистване и възстановяване на
мед от отпадъчни води, като са установени някои особености в
динамиката и електрохимичната на процесите, чието познаване е ключов
фактор за контрола и евентуалната комерсиализация на процеса.
6. Създадена и експериментално доказана е концепция за безреагентно
елиминиране
на
свободни
радикали
чрез
приложение
на
биоелектрохимични методи.
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