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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Atık su arıtımı, mevcut bulunan su sıkıntısı için önerilen çözümlerden biridir. Fakat Atık su
arıtma tesislerinin işletilmesi esnasında yoğun şekilde enerji kullanılmaktadır hatta arıtma
tesisinin işletilmesinde kullanılan bütçenin en önemli bölümüdür. Bu nokta da projemizin
amacı sürdürülebilir bir su arıtım sistemi elde etmek için mikrobiyal yakıt hücreleri (MYH)
gibi yeni yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesidir. MYH genellikle proton
değişim membranı (PDM) ile ayrılan anot ve katot bölmelerinden meydana gelmektedir. (1)

Şekil 1. MYH’lerin çalışma prensibi

Şekil 1.a Oluşturulan MYH düzeneği

Anot bölmesinde bulunan mikroorganizmalar organik maddeleri oksitleyerek; elektron,
proton (H+), CO2 ve biyokütle üretirler. (2) Üretilen elektronlar bir devre ile katot bölmesine
aktarılırken, H+ ise PDM’ den geçerek katot bölmesine ulaşır ve burada O2 ile birleşerek H2O’
ya (suya) dönüşür. O2’nin varlığı ve pozitif elektrik yükü oluşturan H+’lar sayesinde, anottaki
elektronlar katoda doğru çekilir böylece hat üzerinde elektrik akımı meydana gelir. Elektrik
akımını elde edebilmek için anot bölmesinin tamamen anaerobik, katot bölmesinin ise aerobik
olması gerekmektedir. Oluşturduğumuz sistemimizde Anot bölmesi için sadece O2 geçiren
grafen, katot bölmesi için grafen üzerine hazırlanmış karışım (yöntem kısmında belirtilmiştir)
sürülmesiyle oluşturulan malzeme, PDM içinse teflon bant kullanılmıştır. Anot bölmesi
içerisin de temiz su ve nikel köpük, katot bölmesi içerisinde ise kirli suyla birlikte KCl
(potasyum klorür) ve NaCl (sodyum klorür) bulunmaktadır. Projemizde kullanılan
malzemeler ile yukarıdaki şekil 1.a da ki sistem oluşturulmuştur. Yöntem kısmında
bahsedilmiş olan verilere ulaşılarak su arıtımı yapılırken elektrik üretilmesi amaçlanmıştır.

2. Problem/Sorun:
Dünya’daki su kaynaklarının azlığı iklim değişikliğini önlemeye yönelik genel önlemlerin yanı
sıra, suyun daha dikkatli ve tasarruflu kullanımı ile kullanılan suların geri kazanımı gibi su
kıtlığıyla mücadele yöntemlerini daha da önemli hale getirmektedir. Bu noktada atık suların
ıslahı ve tekrar kullanımına ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Bilindiği gibi atık su arıtma
tesislerinde yüksek miktarda enerji tüketilmektedir (4). Geleneksel bir atık su arıtma tesisinde
işletme maliyetlerinin %25-40'ının enerji tüketiminden kaynaklandığı literatürden ve
yönetimsel tecrübelerden bilinmektedir. (3)Bu durum da atık su arıtma yatırımlarının yeterli
seviyede olmasına büyük bir engel oluşturmaktadır. Yenilikçi ve enerji tüketimi daha az olan
ve daha az maliyetli atık su geri kazanım yöntemlerine olan ilgiyi artırmaktadır.
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3. Çözüm
Temiz ve yenilenebilir enerji insan yaşamının en büyük ihtiyaçlarından biridir. Bu ihtiyacı
karşılamak için insanoğlu sürekli bir arayış içerisinde olmuştur. Zaman geçtikçe bu arayışlar
yeni enerji kaynaklarının bulunmasını sağlamıştır. Bu yeni enerji kaynaklarından biri de
Mikrobiyal Yakıt Hücresi (MYH)’dir. Yerleşim bölgelerinden ve çoğunlukla evsel faaliyetler
ile insanların günlük yaşam faaliyetlerinin yer aldığı okul, hastane, otel gibi hizmet
sektörlerinden kaynaklanan atık sular olarak tanımlanan evsel nitelikli atık sular askıda,
koloidal ve çözünmüş halde organik ve inorganik maddeler içermektedirler. Atıklar çok büyük
oranda karbon, azot, fosfor gibi organik besinlerden ve yüksek konsantrasyonda
mikroorganizmalardan oluşmaktadır. Atık suyun arıtımı esnasında organik maddeler bakteriler
aracılığıyla parçalanmaktadır. Tipik bir MYH, anot ve katot bölmeleri ile bu iki bölmeyi
birbirinden ayıran proton değiştirici membran dan oluşmaktadır. Anot bölmesinde
mikroorganizmalar, organik maddenin oksidasyonun dan elektron, proton ve nihai ürünler
olarak CO2 ve biyokütle üretirler. Gelecekte artan enerji ihtiyacını karşılayabilecek
sürdürülebilir teknolojiler arasında yer alan MYH´lerin elektrik üretiminde besin olarak atık
suları kullanması, elektrik üretimi esnasında da atık su arıtımını gerçekleştirmesindeki
becerisinden dolayı gelecekte yapılacak çalışmaların daha verimli ve uygun maliyetli reaktör
tasarımı ve malzemeleri araştırmaya yönelik olması önerilmektedir.
4. Yöntem
MYH reaktörü birbirinden proton değiştirici membran ile ayrılan, katot ve anot adı verilen iki
bölmeden oluşmaktadır. Biz projemiz de anot bölmesi için aşağıda gösterilen şekil 2. Deki gibi
Nikel Köpük ( Kalınlık: 1.6 mm- Saflık: %95- 30 Gram) kullanıldı , 120 Ml Saf Su koyuldu.
Ayrıca Anot hava bölmesi Oksijen geçirgenliği yüksek olduğundan dolayı Grafen Lehva
kullanıldı. Anot hava bölmesi Oksijen geçirgenliği yüksek olduğundan dolayı Grafen Lehva
kullanıldı. (Şekil 2.a)

Şekil.2 Nikel köpük

Şekil 2.a Grafen levha ile anot

Katot bölmesi için ise bir gün öncesinden 1.5 gr Aktif Karbon, 1.5 gr Mangandioksit, 1.0 gr
Agar karışımı hazırlanıp kurumaya bırakılmıştır. Sonraki aşamada ise Bu karışımı seloband
üzerine eklenerek katot bölmesi içine konulmuştur (şekil 3). Katot bölmesinde kullanılan ise “100
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Ml bataklık suyu, 5Ml Potasyum Klorür (KCl) ve 5 Ml Sodyum klorür (NaCl) konulduktan sonra
sistemin anot ve katot bölmesi tamamlanmıştır. Şekil 3.a da sistemimizin son hali gözükmektedir.

Şekil 3.

Şekil 3.a Oluşturulan düzeneğin son hali

Bu sistemi yaptıktan sonra laboratuvarımız da bulunan elektriksel ölçü aletleri ile gerekli ölçümler
yapıldı ve ilk testte elde edilen sonuçlardan 0.01 Miliwatt değer kaydettik bu da 100 Ml içinde 1
m³ 10 Watt’lık bir değer ortaya çıkarıyor. Bu zamana kadar en çok 1 m³ içerisinde en yüksek
değerinde 13 kWh değeri alınmıştı. Akım yoğunluğu MYH’de üretilen akımın kullanılan
elektrotun birim yüzey alanı (mA/cm2) veya MYH’nin birim hacminde üretilen akım miktarı
(mA/m3) olarak ifade edilmektedir. (5)
Aşağıdaki Şekil4 de deney sonucu elde edilen voltaj değerleri yaklaşık alınmıştır.

Şekil.4

5

Şekil 5. Yapılan deneylerde elde edilen voltaj değerleri yukarıdaki gibi alınmıştır.

Şekil 6.Voltaja bağlı olarak MHY hücrelerinin bakteriyel voltaj zaman grafiği gösterilmiştir.

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
MYH’ler işlevsel olarak çok yönlü kullanılabilirken bu projede MYH’ler den su arıtımı
esnasında elektrik üretilmiştir. Projede, şekil 7. de ki atık su düzenek kurularak temizlenmiş
(dikkate alınan kısmı temizlenme oranı değil, sistemin çalışabilirliğini kanıtlamaktır) ve
hücrelerin geçişi esnasında elektrik üretilmiştir. Sistemde inovatif olarak anot kısmında grafen
kullanılarak verimi artırmak için anot bölmesindeki saf suyun içerisine nikel köpük
karıştırılmıştır. Membran olarak sadece oksijen geçirip sıvı geçirgenliği olmadığı için teflon
bant tercih edilmiştir. Katot bölmesinde grafen selobant ile soyulup bir gün önceden
hazırlanmış aktif karbon, mangandioksit ve agar içeren karışım (şekil 7.a) sürülerek
kurutulmuş, bölmenin içerisine ise kirli su içerisine KCl ve NaCl eklenerek düzenek
hazırlanmıştır. (6)
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Şekil 7.

Şekil 7.a hazırlanan karışım

6. Uygulanabilirlik
MYH’nin ileri teknolojilere gerek duyulmadan kapsamlı teknolojilerle birlikte
kullanılmasıyla, sürdürülebilir enerji hasadı için büyük bir potansiyele sahip olduğu
görülmüştür. Çeşitli çalışmalar ve araştırmalar sonucunda kapsamlı teknolojilerin
içerisinde yer alan biyokatalizörlerle, küçük işletmelerde, organize sanayi bölgelerinde
çalışmalarını yürüten bakteriyel olarak atık su çıkışı olan fabrikalarda, MHY’den tahmini
olarak %60-%70’li skalalara verim alınacak kadar özellikle atık su oranı fazla olan (tekstil,
deri, gıda…) gibi birçok alanda ve şehirlerin su arıtma tesislerinde verimin artması için
uygulanabilirdir.

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

MALZEME

BİRİM FİYAT

MİKTAR

TOPLAM FİYAT

MFC reaktör tipi H

577.98 TL

1

577.98 TL

24.83 TL

1

24.83 TL

mikrobiyal
yakıt hücresi
kimyasAal
hücre kutusu
100ml tip II

Agar

(E406)

50

7

GR

Sodyum Klorür 1

5.00 TL

10

50.00 TL

Potasyum Klorür

5.00 TL

10

50.00 TL

Grafen Lehva

161.42 TL

1

161.42 TL

Saf Su 1LT

10.00 TL

1

10.00 TL

Teflon Bant

7.40 TL

1

7.40 TL

Bakır Bant

40.00 TL

1

40.00 TL

Gümüş Bant

16.51 TL

1

16.51 TL

Alüminyum Bant

22.00 TL

1

22.00 TL

GR

Proje zamanlaması:
ÖN
DENEY
DEĞERLENDIRME
SONUÇLAININ
RAPORUNUN
RAPORLANMASI PROJE TESLIMI
ÖDR VE TANITIM
YAZILMAYA
VIDEOSU
PROJE BITIŞI
GÖREV DAĞILIMI BAŞLANMASI
TESLIMI
YAPILMASI

PROJE BAŞLANGICI

LITERATÜR
TARAMASINA
DENEYLERE
BAŞLANMASI PROJE TANITIM BAŞLANMASI
DETAY RAPORUNUN
VIDEOSUNUN
YAZILMASI
HAZIRLAMASI
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
Mikrobiyal Yakıt Hücrelerinin pek çok hedef kitlesi vardır; atık su tesisleri, tarım, endüstri,
sanayi gibi suların arıtım gerekliliği olan alanlara uygulanabilir. (7)
9. Riskler
Mikrobiyal yakıt hücreleri, büyük ölçekli uygulamalar açısından hala önemli sınırlamalarla
karşı karşıyadır. Hem anodik hem de katodik elektron transferi açısından yatırım maliyetlerini,
üst düzey teknik sorunları ve performansı sınırlayan faktörleri içerir Mevcut MYH
teknolojilerinin özel sınırlamaları, MYH 'nin inşası için malzeme maliyetleri ve diğer biyodönüşüm teknolojilerine kıyasla henüz düşük güç çıkışıdır. MHY 'de yaygın olarak kullanılan
proton değişim membranı (PEM), önemli bir maliyeti temsil eder. (NafionTM maliyeti
yaklaşık 500 $/m). ( H. Tsuchiya, O. Kobayashi, Mass production cost of PEM fuel cell
bylearning curve, Int. J. Hydrogen Energy 2004, 29, 985–990.)
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