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مهدي مشکور
گروه مهندسي و تکنولوژي چوب ،دانشکده مهندسي چوب و کاغذ ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان ،گرگان ،ايران

چكيده :پيل سوختي ميکروبي يکي از منابع تجديدپذير انرژي ميباشد که در آن ميکروارگانيسمها نقش
زيست کاتاليستي در واکنشهاي اکسايش و کاهش يک سوبسترا مانند گلوکز را برعهده دارند .از اجزاي
اصلي در پيل سوختي ميکروبي الکترودها هستند .در اين پژوهش يک الکترود آند نانوکامپوزيت زيستي متخلخل
با بستر سلولز باکتريايي و فاز پراکنده پليآنيلين بهصورت هيدروژل ساختهشد .براي سنتز اين الکترود از روش
پليمريزاسيون اکسايشي شيميايي درجا در  4غلظت گوناگون از مونومر آنيلين بر روي سلولز باکتريايي استفاده شد.
درستي سنتر با آناليز  FT-IRو عکس برداري  FE-SEMبررسي شد .عملکرد آند ياد شده در پيل سوختي ميکروبي
در حضور مخلوطي از ميکروارگانيسمها مورد بررسي قرار گرفت .مقاومت الکترودهاي ساخته شده و توان و جريان
توليدي پيل در حضور اين الکترود ها اندازه گيري شد .در بيشترين غلظت بهکاررفته از مونومر آنيلين در فرايند
ساخت الکترود دانسيته توان  373 mW/m3و دانسيته جريان  303 mA/m2بهدست آمد.
واژههاي كليدي :پيل سوختي ميکروبي؛ الکترود؛ نانوکامپوزيت زيستي؛ سلولز باکتريايي؛ پليآنيلين؛ هيدروژل.
KEYWORDS: Microbial fuel cell; Anode, Nano-biocomposite; Bacterial cellulose; Polyaniline.

مقدمه

پيل سوختي ميکروبي دستگاهي است که انرژي ذخيرهشده
در مواد آلي را به انرژي الکتريکي تبديل ميکند .اين کار توسط
کاتاليستهاي زيستي که همان ميکروارگانيسمها هستند
صورت ميگيرد [ .]1 ,2بهطورکلي پيل سوختي ميکروبي شامل دو الکترود
آند و کاتد در حضور يا بدون حضور غشاي تبادل پروتون ميباشد.
به اين ترتيب که ميکروارگانيسمها در محفظه آندي سوبستراي
آلي را مصرف ميکنند و الکترون و پروتون توليد ميکنند.
الکترونها از مدار خارجي به الکترود کاتد و پروتونها از طريق

غشاي تبادل پروتون به محفظه کاتدي ميرسند و در آنجا
با اکسيژن بهعنوان يک پذيرنده الکترون واکنش داده و اين واکنشهاي
الکتروشيميايي بهطور پيوسته انجام ميشوند [.]3 ,4
استفاده از مواد الکترودي مناسب ميتواند تأثير بهسزايي
در بهبود عملکرد پيل سوختي ميکروبي داشته باشد .پژوهشها
نشان ميدهد که جنس الکترود آند و همچنين ساختار آن تأثير مستقيم
روي انتقال الکترون و اکسايش سوبستراي موجود دارد[.]5
الکترودهاي گوناگون به دليل تفاوت در ويژگيهايي مانند
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زيست سازگاري ،سطح ويژه و رسانايي الکتريکي و همچنين
ويژگيهاي الکتروشيميايي تأثيرهاي متفاوتي بر رشد فيلم ميکروبي
انتقال الکترون  ،مقاومت الکترود و سرعت واکنشهاي اکسايش و
کاهش روي سطح الکترود ميگذارند .بنابراين انتخاب يک الکترود
مناسب يکي از مسائل بسيار تأثيرگذار بر عملکرد پيل سوختي
ميکروبي ميباشد .افزون بر اين از نظر اقتصادي هم استفاده
از الکترودهاي با قيمت تمامشده پايين ،تأثير چشمگيري روي
کاهش هزينه راهاندازي و بهکارگيري پيل اعمال ميکند[.]6
الکترودهاي رايج مورد استفاده در پيلهاي سوختي بيشتر
داراي بسترهاي کربني مانند گرافيت ،کربن کاغذي و کربن
پارچهاي هستند [ .]7براي بهبود عملکرد اين الکترودها موادي
با سطح ويژه باال ،خاصيت کاتاليستي مناسب و ...مانند گرافن،
گرافن اکسايد و نانولولههاي کربني براي اصالح سطح مواد الکترودي
ياد شده به کار گرفته شدهاند [ .]8 ,9ساخت الکترودهاي کامپوزيتي
که شامل موادي با ويژگيهاي گوناگون و دلخواه در کنار هم است،
قدمي ديگر در مسير بهبود ويژگيهاي الکترودها بوده است.
ساخت و توليد کامپوزيتها و نانو کامپوزيتهاي مورد استفاده
در صنعت الکترونيک با بسترهاي سلولزي به سبب امتيازهاي ذاتي
الياف سلولزي در مقياس ميکرو و نانو ،بهطور گسترده در کانون توجه
پژوهشگران در سراسر دنيا قرار گرفته و پژوهشهاي بسياري
در اين زمينه انجام شده است[ .]11در بين مواد سلولزي،
سلولز باکتريايي که فراوردهي يک سنتز ميکروبي است به علت
ارزان بودن و فراهم نمودن سطحي وسيع ناشي از تخلخل باالي آن
به عنوان يک بستر مناسب براي پوشش دهي با مواد ديگر و
ساخت کامپوزيتها به کار ميرود [ .]11 ,12همچنين به سبب
ويژگي زيست سازگاري ،مناسب براي رشد ميکروارگانيسمها ميباشد.
بهمنظور ساخت کامپوزيتهاي برپايه سلولز باکتريايي از مواد رسانا
مانند نانولوله هاي کربني يا پليمرهاي رسانا مانند پليآنيلين
استفاده شده است [ 15ـ .]13
در سالهاي اخير استفاده از پليمرهاي رسانا در ساخت مواد
الکترودي توسعه فراواني يافته است .يک پليمر رساناي رايج
پليآنيلين است .پليآنيلين يکي از پليمرهاي مزدوج ميباشد که
کاربردهاي خاصي شامل :الکترود باتريهاي داراي وزن کم،
دستگاههاي محافظ الکترومغناطيس و پوششهاي ضد خوردگي را
با فرايند دوپه کردن پيدا ميکند[ .]16اين پليمر در مقياس
حجمي به نسبت زياد از منابع گوناگون در دسترس ميباشد.
پليآنيلين در حالت اکسايش امرالديني و دوپه شده بهوسيله
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يک نمک که نيتروژنهاي ايمين را روي ساختار اين پليمر
پروتونه ميکند ،رساناي جريان الکتريسيته ميباشد [.]17 ,18
ويژگيهاي دلخواه اين پليمر رسانا مانند رسانايي و خاصيت کاتاليستي
در واکنشهاي ردوکس باعث شده است که براي پوششدهي
بسترهاي سلولزي و ساخت الکترودهاي سلولزي مورد استفاده قرار گيرند.
در اين پژوهش نانوکامپوزيت زيستي هيدروژل سلولز
باکتريايي ـ پليآنيلين در غلظتهاي گوناگون آنيلين ساختهشد.
الکترودهاي ياد شده در يک پيل سوختي ميکروبي دو محفظهاي
بهعنوان الکترود آند قرار دادهشدند .به علت سطح زياد و گسترده
سلولز باکتريايي و رسانايي پليآنيلين و ترکيب اين ويژگيها
در يک کامپوزيت انتطار ميرود که عملکرد پيل سوختي ميکروبي
در مقايسه با حاالتي که از الکترودهاي رايج تجاري مانند گرافيت
استفاده ميشود بهبود يابد.
بخش تجربي
ميکروارگانيسم

ميکروارگانيسم مورد استفاده از تصفيهخانه بيهوازي قائمشهر
بهصورت لجن بيهوازي بسيار غليظ تهيه شد .ازآنجاييکه
ميکروارگانيسمهاي مورد مطالعه شامل مخلوطي از ميکروارگانيسمهاي
گوناگون بودند ،بنابراين نياز به فراهم کردن شرايط سترون نيز
وجود نداشت .براي استفاده آسانتر از لجن به عنوان مايه تلقيح،
نخست لجن با آب مقطر رقيق شد و سپس در محيط کشت شامل
مواد مغذي گلوکز ،پپتون و عصاره مخمر با  pHحدود  7/4و
در شرايط بي هوازي و در ظرفي که هوا به داخل آن نفوذ نکند
تا پيش از رسيدن به فاز سکون و در فاز لگاريتمي رشد داده شد و
سپس به يخچال براي غيرفعال کردن رشد ميکروارگانيسمها
منتقل شد و در آنجا نگهداري شد .مايع کدر به دست آمده به عنوان
مايه تلقيح مورد استفاده قرار گرفت .شايان گفتن است که براي
ايجاد شرايط بي هوازي از گاز نيتروژن استفاده شد .ميزان مايه
تلقيح براي راه اندازي پيل  7درصد حجمي از کل حجم کاري
محفظه آندي پيل بود .همچنين براي بهدست آوردن نمودار رشد
ميکروارگانيسمها از سنجش کدورت محيط کشت بهوسيله دستگاه
اسپکتروفتومتر استفاده شد.
ساختار پيل سوختي ميکروبي

از يک پيل دو محفظهاي شامل محفظه آند و محفظه کاتد
با حجم کاري هرکدام  251ميلي ليتر استفاده شد .اين دو محفظه
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بهبود عملکرد پيل سوختي ميکروبي با ساخت نانوکامپوزيت زيستي سلولزی ...

توسط يک غشاي تبادل پروتون نفيون )sigma Aldrich USA( 117
از هم جدا شدند .الکترودهاي نانوکامپوزيت زيستي پليمري
با فاز پراکنده پلي آنيلين بر روي بستر سلولز باکتريايي
بهعنوان الکترودهاي آند در سامانه پيل سوختي ميکروبي
مورد استفاده قرار گرفتند .اندازههاي الکترودهاي مذکور براي
استفاده بهعنوان آند در پيل  2cm  4cmبود؛ و از گرافيت
( )ENTEGRIS, INC. FCBLK-508305-00004, USAبهعنوان
الکترود کاتد استفاده شد .علت اين کار ،قدرت خوب انتقال الکترون و
قيمت به نسبت پايين الکترود گرافيت بود .اندازههاي الکترود
ياد شده براي استفاده بهعنوان کاتد در پيل  2cm  4cmبود.
ساخت نانوکامپوزيت زيستي سلولز باکتريايي ـ پلي آنيلين

براي ساخت الکترود پليمري نانوکامپوزيتي زيستي از سنتز
شيميايي درجاي پليمر رساناي پليآنيلين بر روي بستر سلولز
باکتريايي استفاده شد .سلولز باکتريايي بهصورت شيت از تعاوني
دانشبنيان نانونوين پليمر مستقر در پارک علم و فناوري مازندران
تهيه شد.
براي سنتز پليمر ياد شده از روش پليمريزاسيون شيميايي
اکسايشي استفاده شد .در اين روش براي آغاز فرايند پليمريزاسيون
نياز به يک اکسنده وجود دارد .استفاده از آمونيوم پرسولفات و
آهن کلريد بهعنوان عامل اکسنده در سنتز پليآنيلن بسيار رايج و
مرسوم ميباشد .عامل مؤثر ديگر در اين فرايند ،وجود يک عامل
دوپهکننده ميباشد .رايجترين و بهترين عامل دوپه کننده
که تاکنون در مقالهها گزارش شده است ،هيدروکلريک اسيد
ميباشد [.]19
پس از خالصسازي مونومر ،حجمهاي گوناگوني از آن
به ترتيب  311 ،211 ،111و  411ميکروليتر هرکدام بهطور جداگانه
در  11ميليليتر هيدروکلريک اسيد ()DAE JUNG, Korea
نيمموالر ريخته ،به مدت  11دقيقه بهوسيله همزن مغناطيسي
بهخوبي هم زدهشد .سپس يک قطعه فيلم سلولز باکتريايي
به اندازههاي  4 cm × 5 cmدر داخل هر يک از اين چهار ظرف
قرار دادهشد .ظرفهاي يادشده در داخل حمام يخ و بر روي همزن
با سرعت  121دور بر دقيقه قرار گرفتند .بهطور همزمان
محلولي آبي از آهن کلريد ( )DAE JUNG, Koreaنيز ساخته شد،
اينطور که  2/6گرم از آهن کلريد را در  41ميليليتر آب يونزدايي شده
بهوسيله همزن مغناطيسي حل کرده و درون حمام يخ بر روي

دوره  ،73شماره 1793 ،1

همزن گذاشته شد .مدتي به طول انجاميد تا دماي همه محلولهاي
روي همزن به  5درجه سلسيوس برسد .سپس  11ميليليتر
محلول آهن کلريد به هريک از ظرفهاي داراي غلظتهاي
گوناگون مونومر افزوده شد .مدت زمان الزم براي تکميل فرايند
پليمريزاسيون يک شبانهروز بود .پس از اين مدت فيلمهاي سلولز
باکتريايي پوشش داده شده بهوسيله پلي آنيلين در محلول
 1/1موالر هيدروکلريک اسيد شستشو دادهشد تا فراوردههاي جانبي
فرايند پليمريزاسيون و همچنين مونومرهاي باقيمانده از روي فيلم
ياد شده شسته شوند .اين مرحله چندين بار تکرار شد تا از حذف
کامل مواد اضافي اطمينان به دست آمد .سپس فيلمهاي شستشو
دادهشده در محلول  1/1موالر هيدروکلريک اسيد نگهداري
شدند[.]19
اندازهگيري توان و جريان
توان و جريان بهوسيله دستگاه ثبت داده ( DGHS-ELR2510,

 )Danesh Gostar Co.توسط ولتاژ اندازهگيري شده
در عرض بارهاي الکتريکي متفاوت محاسبه ميشود:
()1

EMFC

P = I×EMF

جريان توليدشده بهوسيله پيل در مقياس آزمايشگاهي با اندازهگيري
پتانسيل در عرض بار الکتريکي (مقاومت بيروني  )Rextو با استفاده
از رابطه  I = EMFC / Rextمحاسبه ميشود .ازاينرو داريم:
()2

P = EMFC2/ Rext

شکل  1شماي پيل سوختي مورد مطالعه (در حالت بزرگنمايي)
در حال آزمون را نشان ميدهد.
نتيجهها و بحث

نتيجههاي به دست آمده از آزمون طيفسنجي
براي نمونه سلولز باکتريايي پيش از فرايند پليمريزاسيون اکسايشي
شيميايي پليآنيلين و پس از آن در شکل  2نشان دادهشده است.
پيکهاي  1471 cm-1و  1561به ترتيب نشاندهنده تغيير شکل
کششي  C=Cدر حلقههاي کينونويدي( )1و حلقههاي بنزني هستند
که متعلق به پليآنيلين هستند .پيک  1284 cm-1کشش پيوند
 C-Nمربوط به حلقه بنزن را نشان ميدهد .پيک ناحيه 811 cm-1
ارتعاش کششي پيوند رزونانس آروماتيک  C-Hرا نشان ميدهد [.]18
ATR-FTIR

)1( Quinonoid
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شکل 1ـ شمای پيل سوختي ميکروبي دو محفظهای استوانهای در حال ثبت دادههای خروجي آن.
1/0
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شکل 2ـ طيفهای  ATRمربوط به سلولز باکتريايي و
نانوبيوکامپوزيتهای سلولز باکتريايي ـ پليآنيلين با غلظتهای
(الف)( ، 0/1 :ب)( ،0/2 :ج) 0/7 :و (د) 0/4 :موالر مونومر آنيلين
در محلول اوليه در فرآيند پليمريزاسيون

همانگونه که در شکل هم قابل ديدن است ،شدت پيکها
در  1471 cm-1و  1561به تقريب يکسان بود که اين بيانگر تعداد
واحدهاي برابر از حلقههاي کينونويدي و حلقههاي بنزني در پليآنيلين
سنتز شده روي الياف سلولز باکتريايي است .بر اساس آنچه در منابع
آورده شده است ،در شکل رساناي پليآنيلين يعني شکل امرالديني،
تعداد حلقههاي کينونويدي و بنزني برابر هستند .بنابراين ميتوان
نتيجه گرفت که پليآنيلين سنتز شده همان شکل امرالدين بوده که
داراي رسانايي الکتريکي بااليي ميباشد[ .]21با نگاهي دقيقتر

به طيفهاي بهدستآمده براي غلظتهاي گوناگون آنيلين ميتوان
دريافت که با افزايش غلظت آنيلين ،تعداد بيشتري از حلقههاي
بنزني با پليمريزاسيون اکسايشي ،اکسايش يافته و به حلقههاي
کينونويدي تبديل ميشوند تا جايي که در غلظتهاي باال ( 1/3و
 ،)1/4تعداد به نسبت برابري از اين دو حلقه نمايان شده است.
با مطالعه ساختار سطح الياف سلولز باکتريايي خام و الياف
پوشش دادهشده بهوسيله پليآنيلين و مقايسه ريزنگارههاي
الکتروني بهدستآمده از ميکروسکوپ ( ، FE-SEMشکل )3
مشخص شد که پس از فرايند سنتز درجا ،نانوفلس()1هاي پليآنيلين
بهخوبي سطح الياف سلولز باکتريايي را پوشاندند[( ]21شکل .)3
اين پوشش در غلظتهاي پايين مونومر آنيلين کمتر بوده و هرچه
غلظت مونومر در فرايند پليمريزاسيون بيشتر شد ،پوشش ياد شده
نيز افزايش يافت .بهطوريکه در غلظتهاي باال گويي الياف
سلولز باکتريايي بهطور کامل بهوسيله نانوفلسها پوشانيده شدهاند.
نکته جالب اين است که اين نانوفلسها در شرايطي روي الياف
سلولز باکتريايي باقي مانده بودند که در آخرين مراحل پس از
فرايند پليمريزاسيون ،براي شستشو و حذف مواد زائد از روي
کامپوزيت سنتز شده و همچنين آمادهسازي نمونه براي عکسبرداري،
طي چند مرحله شستشو با آب و اسيد در فشار انجام شد .بنابراين
قدرت اتصال ميان الياف سلولز باکتريايي و نانوفلسهاي پليآنيلين
مستحکمتر از آن بوده که حتي پس از شستشو با مقدارهاي
فراوان آب و اسيد ،از سطح الياف حذف شوند.
)1( Nano flake
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شکل 7ـ الکترود های الف :گرافيت ،ج :سلولز باکتريايي و ه :سلولز باکتريايي ـ پلي آنيلين با غلظت  0/4موالر آنيلين و
عکسهای ميکروسکوپي از سطح آنها (ب ،د و ی)

براي انجام آزمونهاي پيل سوختي ،قرار داشتن در شرايط پايا
الزامي ميباشد .بدين منظور با استفاده از آزمون دانسيته نوري
(کدورت سنجي) ،رشد جمعيت ميکروارگانيسمها از زمان تلقيح و
راهاندازي پيل ،در دورههاي زماني  2و يا  4ساعته اندازهگيري شد
و زمان رسيدن به رشد جمعيت صفر يا همان فاز سکون ،زمان
آغاز آزمونهاي مربوط به پيل در نظر گرفته شد .اين زمان در اين پژوهش
مطابق شکل 24 ،4ساعت به دست آمد .همچنين تا مدت بيش از
 51ساعت قند گلوکز به عنوان خوراک در دسترس ميکروارگانيسمها
قرار خواهد داشت.

علمي ـ پژوهشي

عملکرد يک پيل سوختي با منحني پالريزاسيون و دانسيته
توان توليدشده تعيين ميشود و هدف اصلي در پيلهاي سوختي
نيز افزايش توان و جريان توليدشده ميباشد .با قرار دادن
مقاومتهاي گوناگون در مدار خارجي سامانه منحني پالريزاسيون
پيل رسم ميشود.
نتيجههاي به دست آمده از نمودار توان ـ جريان و ولتاژ ـ
جريان براي دو الکترود گرافيت و همچنين سلولز باکتريايي
در شکل  5آمده است .بيشينه دانسيته توان براي الکترود گرافيت
 1mW/m2در دانسيته جريان  11mA/m2به دست آمد .درحاليکه
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شکل 4ـ نمودار رشد ميکروارگانيسمها و مصرف قند توسط آنها.
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شکل  1ـ نمودار پالريزاسيون پيل سوختي ميکروبي در حضور
الکترودهای سلولز باکتريايي و گرافيت بهعنوان آند.

0/4

0/7

0/2

اين مقدارها براي سلولز باکتريايي که بهصورت يک الکترود
هيدروژل است به ترتيب  2/1 mW/m2در  12/1 mA/m2به دست آمد.
با مقايسه تصويرهاي  FE-SEMاز سطح دو الکترود ياد شده به تخلخل
باالي سلولز باکتريايي در مقايسه با گرافيت پي برده ميشود
(شکل  .)3اين سطح باال که برآمده از تخلخل سلولز باکتريايي است
در حضور محلول بافري و ميکروارگانيسمهاي الکترونزا
رسانايي خوبي را براي عبور الکترونها ايجاد ميکند .در حقيقت
سلولز باکتريايي با استفاده از رسانايي محلول در يک سطح گسترده
توانست از گرافيت که تخلخل آن کم ميباشد پيشي گرفته و
عملکرد بهتري را بهعنوان الکترود آند در پيل نشان دهد.
مقدارهاي دانسيته جريان براي پيل سوختي استوانهاي
با الکترود کاتد گرافيتي و با آندهاي پليمري گوناگون نانوکامپوزيتي
زيستي با غلظتهاي متفاوت از آنيلين در شکل  6آورده شده است.
همانگونه که در پيش هم بيان شد رسم اين نمودار پس از
رسيدن پيل به شرايط پاياي رشد ميکروارگانيسمها انجام گرفت.
ديده شد که با افزايش غلظت مونومر آنيلين در ترکيب کامپوزيت
ياد شده ،دانسيته توان و جريان توليدشده توسط پيل نيز
افزايش يافته است .بهطوريکه توان توليد بر اساس حجم محفظه
آند و جريان توليدي نرماليزه شده بر واحد سطح آند براي
الکترودهاي گوناگون با غلظت  1/3 ،1/2 ،1/1و  1/4موالر آنيلين
به ترتيب  331 ،241 ،145 mW/m3و  375و ،231 mA/m2
 561 ،411و  613به دست آمد .اين عددها بسيار بزرگتر از عدد
بهدستآمده براي الکترود آند از جنس سلولز باکتريايي بدون
پوشش پليمري بود .اين اختالفها در نمودار ياد شده درواقع
نشاندهنده افزايش سطح فعال و رساناي سلولز باکتريايي بهوسيله
پليمريزاسيون پليآنيلين بر روي الياف آن است.
شيب قسمت خطي منحني ولتاژ ـ جريان مربوط به الکترودهاي
کامپوزيتي پليمري که بيانگر مقاومت دروني پيل ميباشد نيز
در شکل  6نشان داده شده است .اين مقدار براي غلظتهاي ،1/1
 1/3 ،1/2و  1/4موالر آنيلين به ترتيب  367 ،499 ،796 Ωو 311
بهدست آمد .اين مقدارهاي با مقدارهاي مقاومت دروني
بهدستآمده از روش قله دانسيته توان نيز هماهنگي داشتند.

0/1

غلظت آنيلين در فرايند سنتز الکترود

شکل  1ـ نمودار ميلهای دانسيته توان ،دانسيته جريان و مقاومت دروني
پيل سوختي ميکروبي برای نانوبيوکامپوزيتهای سلولز باکتريايي-پليآنيلين
در غلظتهای گوناگون مونومر آنيلين بر حسب موالر.
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نتيجهگيري

در اين پژوهش ،يک الکترود متخلخل نانوکامپوزيت زيستي
در حالت هيدروژل ساخته و از آن بهعنوان الکترود آند در پيل سوختي
ميکروبي استفاده شد .نتيجههاي به دست آمده از نمودار توان -جريان،
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قدرداني

نويسندگان بر خود الزم ميدانند تا از حمايتهاي مادي و
 دانشگاه علوم کشاورزي و،معنوي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
.منابع طبيعي گرگان و به ويژه دانشگاه کيوتو ژاپن قدرداني نمايند
همچنين ميبايست تشکري ويژه از شرکت "دانش گستر همگام
با صنعت طبرستان" نمود که ساخت دستگاههاي تست پيل سوختي
و فراهم نمودن برخي از اجزاي اصلي پيل را براي انجام و تکميل
.اين کار پژوهشي عهده دار شد
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ولتاژ ـ جريان سلولز باکتريايي بدون پوشش پليآنيلين در مقايسه با
 علت اين امر را ميتوان.گرافيت نتيجههاي بهتري را در برداشت
.به تخلخل باال و رسانايي محلول بافري قسمت آند نسبت داد
همچنين پوشش پلي آنيلين بر روي الياف سلولز باکتريايي
که به طور کامل واضح توسط تصويرهاي ميکروسکوپ الکتروني
 منجر به افزايش چشمگير دانسيته، تأييد شدFT-IR و آناليز
 بهعلت زيستسازگاري باالي آند.) شد613 mA/m2( جريان
 فيلم زيستي متراکمي قادر به رشد کردن بر روي،ساخته شده
سطح آن بوده که اين منجر به انتقال تعداد بيشتر و همچنين
سريعتر الکترونهاي توليدي از ميکروارگانيسمها بهسطح الکترود
.براي انتقال به سطح کاتد (توليد جريان باالتر) ميشود
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