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گازهــای  ســه چهارم  به تقریــب  گذشــته،  دهــه  دو  در 
تولید شــده توســط انســان، از ســوخت های فســیلی به دســت 

آمــده اســت. افزایــش آلودگــی هــوا و کاهــش منابــع انرژی هــای 
ــاک،  ــرژی پ ــع ان ــا مناب ــرده ت ــب ک ــمندان را ترغی ــیلی، دانش فس
پایــدار و جدیــد را جســت وجو کننــد. ســلول های ســوختی 
ــته و  ــرد گســترده ای داش ــه کارب ــوده ک ــا ب ــی یکــی از آنه میکروب
ــلول ها  ــن س ــتند. ای ــده هس ــرژی شناخته ش ــع ان ــن مناب از پاک تری
ــاک  ــای پ ــا ویژگی ه ــده، ب ــم های زن ــط میکروارگانیس ــه توس ک
ــواد  ــیعی از م ــف وس ــد از طی ــده اند، می توانن ــد ش ــدار تولی و پای

ــد. ــد کنن ــرق تولی ــده، در شــرایط طبیعــی ب آالین
اگر چــه ایــده توانایــی تولیــد بــرق از میکروارگانیســم ها، 
در ســال 1911 معرفــی شــد، امــا ایــن موضــوع، در ســال 
2000 به طــور جــدی مــورد توجــه قــرار گرفــت. گروهــی 
ــی،   ــتفاده از فناوری های ــا  اس ــان، ب ــر جه ــان در سراس از محقق
در حــال تــاش بــرای بهبــود کارایــی ســلول های ســوختی 
فنــاوری  دانشــگاه  از  پژوهشــگرانی  هســتند.  میکروبــی 
)Kaunas University of Technology: KTU  ( کانــاس 

 در لیتوانــی در تــاش بــرای بهبــود کارایــی ســلول های ســوختی 
میکروبــی )Microbial Fuel Cell: MFC( بــا اســتفاده از گرافیــت 
اصاح شــده هســتند. ایــن ســلول ها می تواننــد از لجن هــای 
ــد.  ــد کنن ــرق تولی ــده فاضــاب، ب ــان تصفیه کنن ــده از گیاه باقی مان
نتایج اولیه نشان می دهد که سلول های سوختی میکروبی جدید 
می تواند 20 درصد ولتاژ باالتری نسبت به سلول های معمولی تولید 
کنند. دکتر کریستینا کانتمنین )Kristina Kantmnien(، محقق دانشگاه 
فناوری کاناس در این باره می گوید: شاید تولید سوخت های میکروبی، 
تنها فناوری  و دستاوردی است که ازطریق اکسیداسیون ترکیبات آلی، 
نیازی  دیگر  به عبارت  می شود.  حاصل  اتـــاق،  معمولی  دمای  در 

ــا گیاهــان ــرق ب ــد ب تولی
 تصفیه کننده فاضالب

سوختن  به 
نیست  چیزی  هیچ 

نیاز  حتی  پروسه  این  انجام  و 
به نور خورشید )همچون پنل های خورشیدی( هم ندارد. 

فنـاوری سـلول های  اگرچـه  محققـان پیش بینـی می کننـد کـه 
سـوختی میکروبـی، جایگزین نیـاز به دیگر منابع انـرژی تجدید پذیر 
نمی شـود، امـا در کارخانه های کوچک تصفیه فاضـاب یا در مناطق 
دورافتـاده ای کـه تأمین برق آنها محدود اسـت، می تواند مفید باشـد.
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180212125816.htm
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