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Sammanfattning

Rening av avloppsvatten är en viktig samhällsfunktion med höga
krav på reningskapacitet och effektivitet, men traditionella reningsme-
toder kräver mycket energi. Med anledning av detta har avloppsrening
med mikrobiella bränsleceller (MFC) blivit ett stort forskningsområde.
En MFC använder sig av nedbrytande mikroorganismer i en elektroke-
misk redoxreaktion och kan därför användas för rening av avloppsvatten
samtidigt som elektrisk energi kan utvinnas. I den här litteraturstudien
sammanfattas den senaste forskningen kring hur de hinder som åter-
står för storskalig avloppsrening med MFC kan överbryggas. Hindren
är både ekonomiska och driftstekniska och tyngdpunkten i denna studie
ligger på kostnadseffektivitet och ekologisk hållbarhet samt vilken roll
det är rimligt att MFC kan anta i framtidens avloppsreningssystem. Det
analyserade forskningsmaterialet antyder att den mest kostnadseffektiva
grundkonfigurationen av MFC för avloppsrening är membranlös och fri
från kostsamma katalysatorer. Att utnyttja biologiska sätt att underlätta
redoxreaktionen, såsom att använda sig av bioanod, biokatod och luftka-
tod, är både ekonomiskt och ekologiskt hållbart jämfört med traditionell
MFC-teknik. Vidare har forskning kring användning av naturmaterial
samt kol-, metalloxid- eller polymerbaserade nanomaterial visat på lo-
vande resultat, men mycket arbete återstår innan MFC-tekniken till ful-
lo är både driftsäker och kostnadseffektiv. Sammantaget visar resultaten
att MFC-forskningen kring ekonomiskt och ekologiskt hållbara material
och konfigurationer gjort vissa framsteg de senaste åren, samt att dessa
bör utnyttjas i sammanhang där MFC integreras med beprövad renings-
teknik, såsom membranbioreaktorer eller konstgjorda våtmarker, för att
öka möjligheterna till att finna ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart
avloppsreningssystem.



Abstract

Wastewater treatment is a crucial function in the urban society. With
increasing population the need for energy efficient and ecologically sus-
tainable solutions for water recovery will grow. Microbial Fuel Cells
(MFC) are a promising technique with a potential to contribute to solv-
ing this task, which is why they have been under extensive studies for
several years in the context of wastewater treatment and energy recov-
ery. A MFC designed for wastewater treatment consists of an electrolysis
cell that uses wastewater as electrolyte, turning the chemical energy into
electrical energy whilst microbes digests the nutrients and organic sub-
stances. Some specific microbes, electrochemically active bacterias, are
capable of anaerobic digestion and when the organic loadings are con-
sumed, electrons and protons are released and a current can be collected
from the fuel cell. This paper is a review of the most recent research
focused on solving the critical problems that still prohibit a large scale
usage of MFC for wastewater treatment. The most prominent issues are
related to high initial costs och operational stability and the aim of this
study is to summarize the state of art regarding cost effective materials
and configurations and also to discuss what the future role of MFC in
wastewater treatment might be. Due to the limited format only the eco-
nomical and ecological aspects of sustainability is regarded. The results
from this review indicates that the most cost effective basic configuration
of MFC is membranless and free from expensive catalysts. Many studies
show that the use of biological catalysts, such as microbial biofilm on
the electrode surfaces, is a low-cost and effective way of stimulating the
oxidation-reduction-reactions that drives the MFC. Also the use of air-
cathodes, where the cathode is exposed to the air in order to stimulate
oxygen reduction, instead of energy consuming air pump, is a promising
way forward. Recently the use of natural materials, such as loofah and
clay ware, have been studied with various results, and if the operational
stability and overall performance could be enhanced this might well be
a sustainable rout in research. Another strong trend is the use of cole-,
metaloxide- or polymerbased nanomaterials which have a documented
ability to increase both electric and purifying efficiencies, but the ecolog-
ical sustainability regarding nanomaterials is a complex question which
is not answered in this paper. Altogether, the research covered in this
work shows that large scale wastewater treatment with MFC alone not at
all is near at hand. However, some minor improvements have been made
regarding cost effective and ecologically sustainable materials and con-
figurations for MFC, and these findings could well be used in a context
where MFC is integrated with other techniques, such as a Membrane Bio
Reactor or Constructed Wetland, in order to take advantage of the syner-
gistic effects that has been noticed in several studies. This might be the
most reasonable role for MFC to play in the future wastewater treatment
business, thereby contributing to the global strive for sustainability.
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Förkortningar

CE Coulumbeffektivitet

CEM Katjonmembran (fr. eng. Cation Exchange Membrane)

COD Mängden organiskt nedbrytbart material

CW Konstgjord våtmark (fr. eng. Constructed Wetland)

CW-MFC Mikrobiell bränslecell integrerad med konstgjord våtmark

HRT Hydraulisk retentionstid

MBR Membranbioreaktor

MEC Mikrobiell elektrolyscell

MFC Mikrobiell bränslecell (fr. eng. Microbial Fuel Cell)

MWNT Flerlagrade nanorör (fr. eng. Multi-walled Nanotubes)

PANI Polyanilin

PTFE Polytetrafluoreten

PVA Polyvinylalkohol

SEP Standardelektrodpotential

SPEEK Sulfonerad polyetereterketon, en kristallin termoplast

SPEEK/cSMM Sulfonerad polyetereterketon med kemiskt modifierad yta (fr.
eng. Charged Surface Modifying Macromolecule)

TN Mängden totalt kväve



1 Introduktion

Rening av avloppsvatten är en viktig samhällsfunktion med höga krav på
reningskapacitet och effektivitet, men konventionella reningsmetoder kräver
energi [1]. Mikrobiella bränsleceller (MFC) använder sig av nedbrytande mik-
roorganismer i en elektrokemisk process, och det har visat sig att dessa kan
användas för rening av avloppsvatten samtidigt som elektrisk energi kan ut-
vinnas [2]. Sedan denna upptäckt pågår extensiv, multidisciplinär forskning
kring hur denna teknik kan förfinas och användas i stor skala. Det ligger i det
globala samhällsintresset att effektivisera all energianvändning och undvika
fossila energikällor. Ur det perspektivet är avloppsrening med MFC ett högin-
tressant forskningsområde, men en MFC-anläggning baserad på den tekniska
kunskapen år 2012 skulle kosta ungefär 30 gånger mer att bygga jämfört med
en konventionell biologisk reningsanläggning [3].

Enligt en sammanställning av Li, Yu och He från 2013 har följande pro-
blemområden identifierats som kritiska när det gäller storskalig avloppsrening
med MFC [3]:
Ekonomiska

• höga kostnader för elektroder, membran och katalysatorer

• låg utkomst av biprodukter, såsom el, metaller och fosfor

Driftstekniska

• oönskad påväxt och korrosion på membran och elektroder

• hög inre resistans

• att bibehålla dominansen av elektrokemiskt aktiva bakterier

Samma studie tog även upp de synergieffekter som påvisats mellan MFC och
andra reningstekniker, något som gett incitament till att tänka om vad gäller
MFC-teknikens roll i reningsprocessen [3]. Till dags dato har studien av Li,
Yu och He citerats mer än 100 gånger enligt sökmotorn Scopus, vilket antyder
att den kan ha haft betydelse för den efterkommande forskningen.

Med utgångspunkt från denna samlade kunskap har det här examensar-
betet undersökt hur långt den senaste forskningen kommit på vägen mot att
lösa de ovan nämnda kritiska problemen. Ett särskilt fokus har ägnats åt kost-
nadseffektiva material och konfigurationer av MFC. MFC-teknikens framtida
roll inom avloppsrening har också diskuterats.

1.1 Syfte och mål

Studien syftar till att bidra till kunskapsutvecklingen kring energieffektiva,
kostnadseffektiva och ekologiskt hållbara lösningar för rening av avloppsvat-
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ten. Målet är att sammanställa aktuell och relevant forskning för att under-
söka om, och på vilket sätt, mikrobiella bränsleceller kan vara en ekonomiskt
och ekologiskt hållbar teknik för storskalig rening av avloppsvatten. Studi-
en är relaterad till hållbarhetsbegreppet Renare produktion (Cleaner Produc-
tion/Cleaner Service) genom sin betoning på resurs- och energieffektivisering
[4].

De frågeställningar som tas upp är följande: Vilka konfigurationer av MFC
verkar mest lovande ur ekonomisk och ekologisk hållbarhetssynpunkt? Vilka
framsteg har gjorts när det gäller MFC-teknikens driftsäkerhet? Vilka resultat
har rapporterats från pilotstudier av avloppsrening med MFC? Vilken roll
är det rimligt att MFC-teknik kan anta när det gäller storskalig rening av
avloppsvatten?

1.2 Hållbarhetsaspekter

Hållbar utveckling är ett begrepp som ofta innefattar såväl ekonomisk, eko-
logisk som social hållbar utveckling. Fokus i denna studie ligger på ekologisk
och ekonomisk hållbarhet, men även tankar kring hållbarhet ur ett system-
perspektiv diskuteras.

1.2.1 Ekologisk hållbarhet

Det ekologiska perspektivet innebär här ett cykliskt förhållningssätt till mate-
rial- och energiresurser där återvinning av dessa är av stor relevans. Rock-
ström et al definierade år 2009 ett antal s.k. Planetära gränser som om de
överskrids kan leda till oåterkalleliga ekologiska förändringar på planeten [5].
En av de gränser som enligt samma rapport överskridits till följd av mänsklig
aktivitet är cyklerna för kväve och fosfor, just med anledning av avsakna-
den av ett cykliskt förhållningssätt. MFC har förmåga att omvandla kemisk
energi i avloppsvatten till elektrisk energi, samtidigt som kväve- och fosforför-
eningar samt även andra ändliga materialresurser potentiellt kan tillvaratas
[2, 6, 7, 8]. Allt detta gör MFC-tekniken mycket intressant utifrån ett cykliskt
hållbarhetstänkande.

I den här studien har en enkel ekologisk hållbarhetsanalys gjorts av de nya
material och metoder som testats där bl.a. material- och energiförbrukning,
hälsovådlighet och biologisk nedbrytbarhet tagits i beaktning.

1.2.2 Ekonomisk hållbarhet

I den första generationens MFC användes dyrbara material till elektroder och
membran vilket gjorde MFC betydligt kostsammare än befintliga reningstekni-
ker, såsom aktivt slamsteg. Centrala frågor inom forskningsfältet är därför att
finna en kostnadseffektiv och driftsäker konfiguration av tekniken [3]. MFC-
tekniken kan även återvinna energi och ämnen i avloppsvattnet som skulle
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kunna säljas vidare och användas i andra processer [2, 6, 7]. Förutom att det-
ta är positivt ur resurshushållningssynpunkt kan det framöver vara av intresse
att undersöka om utvinningen/återvinningen kan ske i sådan omfattning att
det kan bidra till en ekonomisk hållbarhet. I denna studie har framför allt
kvalitativa jämförelser av forskningsresultat kring kostnadseffektiva material
gjorts.

1.2.3 Hållbarhet ur ett systemperspektiv

Frågor kring ekologisk och ekonomisk hållbarhet kan också ställas på en hög-
re systemnivå, utifrån hållbarhetsbegreppet Hållbar produktion (Sustainable
Production) [4]. På vilket sätt kommer MFC-teknik bäst till användning? Kan
synergieffekter i samspel med annan teknik motivera framställningen av MFC,
trots de kostnader och materialresurser som krävs? Dessa och liknande frågor
kan ställas ur ett systemperspektiv och den här studien ger inga heltäckande
svar men hoppas kunna inspirera till ett fortsatt hållbart systemtänkande.

1.3 Avloppsreningens grunder

Avloppsvatten från tätbebyggelse innehåller näringsämnen såsom kväve- och
fosforföreningar samt biologiskt nedbrytbara ämnen såsom kolföreningar av
olika slag. Dessutom förekommer bakterier, virus, läkemedelsrester och me-
taller. Reningsverkets uppgift är att i största möjliga mån rena vattnet från
näringsämnen och smittoämnen, samt bryta ned de organiska föreningarna
innan vattnet återförs till sitt naturliga kretslopp. Syftet är bl.a. att undvika
övergödning och minska smittspridning [9].

Halten av kvarvarande organiskt material i det renade vattnet kan bl.a.
bestämmas genom att mäta den mängd syre som går åt vid fullständig ned-
brytning av materialet. Måttet kallas COD (Chemical Oxygen Demand) och
mäts i mg O2/liter. De riktvärden som gäller enligt Naturvårdsverkets före-
skrifter från 1994 är att COD-halten ska reduceras med 75%, eller att det
renade vattnet har en maximal COD-halt på 70 mg/liter [10]. Samma före-
skrifter anger 70%-ig rening av totalt kväve (TN) som riktvärde, alternativt
10 mg/liter i det renade vattnet. Naturvårdsverkets föreskrifter gäller endast
som minimikrav och när kommun eller länsstyrelse beslutar om tillstånd till re-
ningsverk så kan betydligt högre krav ställas, bl.a. beroende på den omgivande
naturens känslighet [11].

I svenska kommunala reningsverk är reningsprocessen uppdelad i tre de-
lar; mekanisk, kemisk och biologisk rening [11]. I den mekaniska reningen
filtreras fasta partiklar bort då vattnet leds genom galler, sandfång och för-
sedimentering. I det kemiska reningssteget avskiljs framför allt fosfor genom
tillsättning av en kemisk substans som orsakar fosforfällning. I det tredje ste-
get, den biologiska reningen, sker nedbrytningen av organiskt material och
rening av kväve. Den biologiska reningen görs ofta i ett s.k. aktivt slamsteg,
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där bakterier som naturligt finns i avloppsvattnet kan bryta ner mer än 90% av
det organiska materialet [12]. Därefter sker nedbrytning av organiskt bundet
kväve (t.ex. urea från urin) och ammonium (NH+

4 ) till nitrat (NO−
3 ) i syrerik

miljö, varefter nitrat omvandlas till kvävgas (N2) under anaeroba förhållanden
[11]. Reaktionerna då NO−

3 respektive N2 bildas kallas nitrifikation respektive
denitrifikation.

Det aktiva slamsteget som beskrivits ovan är energikrävande. Dels mås-
te syre pumpas in i ett delsteg, dels behöver returslam pumpas tillbaka till
början av processen för att hålla den biokemiska aktiviteten igång. Dessutom
behöver bakterierna en kolkälla, d.v.s. kol från en organisk förening, som kan
oxideras då nitrat reduceras till kvävgas i denitrifikationen, och om en högre
kvävereningsgrad än dagens 50−70% ska uppnås måste stora mängder extern
kolkälla tillföras i form av etanol, glykol eller metanol [11].

Det är i första hand som ett alternativt biologisk reningssteg som mikrobi-
ella bränsleceller hittills har varit av intresse, mycket p.g.a. att de energi- och
resurskrävande egenskaperna hos det aktiva slamsteget potentiellt sett skulle
kunna kringgås.

1.4 Mikrobiella bränsleceller - en introduktion

En mikrobiell bränslecell som används till avloppsrening fungerar enkelt ut-
tryckt som ett batteri där avloppsvattnet utgör elektrolyten (Se Figur 1.1). Ke-
misk energi från bindningar i organiskt material, d.v.s. kolföreningar, omvand-
las till elektrisk energi då bakterier bryter ner molekylerna i en redoxreaktion.
Oxidationen vid anoden frigör elektroner, som kan ledas genom ett externt
motstånd, samt vätejoner som kan vandra från anod till katod. Även ammo-
niumjoner i avloppsvattnet kan vandra genom membranet [13]. Vid katoden
sker sedan en reduktionsreaktion, med t.ex. syre eller nitrat som elektronmot-
tagare. I det senare fallet kan denitrifikation ske vid katoden, utan att någon
extern kolkälla behöver tillföras [2].

e−

A
N
O
D

R

K
A
T
O
D

H+

NH+
4 NO−

3

O2

Figur 1.1: Schematisk skiss över en mikrobiell bränslecell med två kammare.
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1.4.1 Reaktioner vid anoden

Oxidation av kolföreningar sker vid anoden i en anaerob miljö, t.ex. genom
oxidation av acetat enligt reaktionen nedan [2]. E◦ anger halvreaktionens stan-
dardelektrodpotential (SEP) och e− står för elektron.

CH3COO− + 2H2O −→ 2CO2 + 7H+ + 8e− (E◦ = −0, 290 V ) (1.1)

För att elektronerna ska vilja gå till elektroden måste anodmiljön vara anae-
rob, eftersom syre annars tjänstgör som en villig elektronmottagare [14]. En
del av de nedbrytande bakteriestammar som är aktiva i en MFC kan överföra
överskottselektronerna från metabolismen direkt till anoden. Andra bakterier,
som t.ex. Shewanella loihica, genererar elektriskt ledande nanotrådar i sina
yttre cellmembran. Via nanotrådarna sker sedan överföringen av överskottse-
lektroner till anoden [15].

1.4.2 Reaktioner vid katoden

Vid katoden sker framför allt reduktionsreaktioner, där elektroner som avgivits
vid anoden tas upp av t.ex. syre eller nitrat. Men även oxidationsreaktioner
förekommer, ty i närvaro av ammoniumoxiderande bakterier, som t.ex. Nitro-
somonas, kan ammoniumjoner oxideras till nitrat enligt följande [16, 17]:

NH+
4 + 3H2O −→ NO−

3 + 8e− + 10H+ (E◦ = −0, 364 V ) (1.2)

Därefter kan en successiv denitrifikation av nitrat äga rum enligt nedan, genom
att elektroner tas upp från katoden [2].

NO−
3 + 2e− + 2H+ −→ NO−

2 + H2O (E◦ = +0, 433 V ) (1.3)
NO−

2 + e− + 2H+ −→ NO + H2O (E◦ = +0, 350 V ) (1.4)
NO + e− + H+ −→ 1/2 N2O + 1/2 H2O (E◦ = +1, 175 V ) (1.5)
1/2 N2O + e− + H+ −→ 1/2 N2 + 1/2 H2O (E◦ = +1, 355 V ) (1.6)

När syre reduceras, genom att antingen ta upp elektroner från ammoniumox-
idationen eller från katoden, leder det till bildning av vatten enligt följande
alternativa reduktionsreaktioner [18]:

O2 + 4e− + 4H+ −→ 2 H2O (E◦ = +1, 229 V ) (1.7)
eller (1.8)
O2 + 2e− + 2H+ −→ H2O2 (E◦ = +0, 670 V ) (1.9)
H2O2 + 2e− + 2H+ −→ 2 H2O (E◦ = +1, 77 V ) (1.10)

I teorin är den maximala spänning man kan få från en MFC

E◦
cell = E◦

katod − E◦
anod (1.11)

men p.g.a. förluster av olika slag så är den spänning man praktiskt kan få ut
än så länge betydligt lägre [1]. Bränslecellens coulumbeffektivitet (CE) anger
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i vilken grad den kemiska energin omvandlas till elektricitet. CE för en funge-
rande MFC är större än noll och har i försök nått upp till ca 70 % då endast
acetat användes som substrat, men de CE-värden som vanligen uppnås med
riktigt avloppsvatten är hittills mycket lägre än så [1].

1.4.3 Vanliga konfigurationer av MFC

Det finns flera olika sätt att konstruera en MFC. Dessa kan grovt delas in
i två kategorier beroende på antalet kammare. En MFC med två kammare,
där anod och katod är separerade med hjälp av ett membran, är den som
illustreras i Figur 1.1. I en sådan kan rening ske på två huvudsakliga sätt;
antingen renas avloppsvattnet först i anodkammaren och sedan i katodkam-
maren, s.k. full loop mode, eller så renas det endast i anodkammaren medan
katodkammaren är fylld med någon typ av buffertlösning. Tvåkammardrift
är traditionellt förknippade med höga materialkostnader, vilket bidragit till
att MFC-konfigurationer med endast en kammare blivit allt vanligare inom
forskningsfältet [1].

Även en MFC-konfiguration med endast en kammare kan åstadkomma
både rening och elektrisk effekt. Ett sätt är att placera elektroderna i avlopps-
vattnet på ett optimalt, inbördes avstånd som tillåter jonvandring samtidigt
som olika kemiska miljöer kan bibehållas vid anod respektive katod. En an-
nan vanlig metod är att den enda kammaren innehåller avloppsvattnet och
anoden, medan katoden är placerad på utsidan av behållaren vars väggar då
utgör ett slags jonmembran. En fördel med det är att katoden exponeras för
luft, den är en s.k. luftkatod, vilket möjliggör reduktion av syre vid katoden
utan att syre behöver pumpas in [1]. Denna konfiguration illustreras i Figur
1.2. Här omvandlas gärna ammonium till ammoniak som dunstar bort, men
om nitrifierande bakterier är närvarande på katoden kan samtidig nitrifikation
och denitrifikation åstadkommas även då luftkatod används [13, 19].

e−

A
N
O
D

R

K
A
T
O
D

H+

NH+
4

O2

Figur 1.2: Schematisk skiss över en mikrobiell bränslecell med anodkammare
och luftkatod.

Oavsett antal kammare så kan reningsprocessen köras på två sätt. Vid
kontinuerlig drift leds avloppsvattnet igenom MFC-reaktorn med en konstant
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flödeshastighet, medan batch-drift innebär att reaktorn fylls på och byts ut i
omgångar. Den tid som avloppsvattnet är i reaktorn kallar hydraulisk reten-
tionstid (HRT).

En storskalig MFC-reaktor konstruerad av den teknik som fanns tillhands
år 2012 skulle ha kostat uppskattningsvis 1, 5 $/m3 renat avloppsvatten, vilket
är ca 30 gånger mer än kostnaden för konventionell rening med aktivt slamsteg
[3]. Uppskattningen gällde en enkammar-MFC med luftkatod där elektroder-
na var av kolfilt, platina var katalysator för redoxreaktionen och membranet
mellan anod och katod var gjort av ett nonwoven textilmaterial, t.ex. poly-
propylen. Dess estimerade reningskapacitet var 25 kg COD/(m3, dag) och den
beräknade livslängden var 10 år. Modellen kan antas vara den referenskonfi-
guration som forskningen därefter försöker förbättra, antingen delvis eller i sin
helhet.

1.4.4 Möjligheter med MFC

Som tidigare visats så kan rening både från organiska föreningar och reaktiva
kväveföreningar ske i en MFC med samtidig utvinning av elektrisk energi, men
listan kan göras lång över andra tänkbara möjligheter förknippade med MFC-
teknik. Bland dessa kan nämnas rening från fosfor [8], kopparjoner [20], sva-
velföroreningar [21], azofärgämnen [22] samt läkemedelsrester och hygienpro-
dukter [23]. Dessutom kan avloppsrening med MFC-teknik bidra till minskad
slamproduktion [24], utvinning av sällsynta metaller [6, 7] och natriumsalter
[25] samt produktion av väteperoxid som kan nyttjas till bl.a. minskning av
oönskad påväxt på membran [26, 27]. Tekniken har också visat sig vara sär-
skilt väl lämpad till att rena avloppsvatten från textiltillverkning [26, 28, 29]
och bryggerier [30].
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2 Metod

Arbetet genomfördes som en litteraturstudie av aktuell forskning kring identifi-
erade hinder som återstår för att avloppsrening med MFC ska kunna användas
storskaligt.

2.1 Avgränsningar

Litteraturstudien avgränsades i tiden till forskning från år 2013 och fram-
åt. Endast ekonomisk och ekologisk hållbarhet beaktades för att få utrymme
för en teknisk fördjupning. De ekonomiska problemområdena avgränsades till
kostnadseffektiva material och konfigurationer av MFC. De driftstekniska pro-
blemområdena avgränsades till att handla om minimering av oönskad påväxt
samt erfarenheter från pilotstudier. Avgränsningarna utgår från de resultat
som presenterats i sammanställningen av Li, Yu och He år 2013 [3] och prio-
riteringarna gjordes av utrymmesskäl.

2.2 Litteratursökning

Litteratursökning gjordes i sökmotorn Scopus med söksträngen “microbial fuel
cell” AND waste* AND treatment AND cost OR fouling OR pilot. Sökträffar
från år 2013-2016 gicks igenom och de som bedömdes vara relevanta för frå-
geställningarna analyserades. Utöver detta gjordes även sökningar angående
specifika material och deras egenskaper ur ett hållbarhetsperspektiv.

2.3 Analys

Eftersom prestandan hos MFC beror av många faktorer (elektrolytens kemis-
ka sammansättning, konfiguration, material, externt motstånd etc) som skiljer
sig åt i de studier som analyserats så var kvantitativa jämförelser mellan olika
forskningsstudier svåra att genomföra. Med anledning av denna komplexitet
har i första hand kvalitativa analyser av kostnadseffektivitet och prestanda ge-
nomförts. När det gäller ekologisk hållbarhet har en enklare bedömning av häl-
sovådlighet, material- och energiåtgång samt biologisk nedbrytbarhet gjorts.
I den mån kvantitativa bedömningar har gjorts så har i huvudsak följande
parametrar studerats:

• Reningsprestanda med avseende på COD och TN (mätt i mg/l eller %)

• Effekttäthet (mätt i mW/m2 anodyta eller mW/m3 reningsvolym)

• Coulombeffektivitet (mätt i %)

• Inre resistans (mätt i Ω)

• Kapitalkostnad (mätt i $/m3 reningsvolym)
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3 Resultat

I detta kapitel presenteras de forskningsresultat i det studerade materialet
som på något sätt svarar mot de frågeställningar som lyfts i introduktionen.
Första avsnittet avhandlar studier om att öka kostnadseffektivitet, sedan följer
ett avsnitt om driftsäkerhet och sista avsnittet behandlar forskning som rör
praktisk tillämpning av MFC.

3.1 Kostnadseffektivitet

Under denna rubrik presenteras relevanta resultat från forskningsstudier som
uttryckligen adresserat frågan om kostnadseffektiva material och konfiguratio-
ner för MFC-teknik. Även sammanställande publikationer som anknyter till
frågeställningen förekommer i materialet. En kostnadseffektiv utveckling av
MFC innebär antingen att samma prestanda uppnås till en lägre kostnad, att
prestandan ökar utan att kostnaden ökar eller i bästa fall en kombination av
båda.

Forskning inriktad på att öka prestandan fokuserar på att underlätta re-
doxreaktionen, ofta genom att öka den specifika elektrodytan där reaktionerna
sker, eller genom att påföra någon form av katalysator till elektrodytan. Den
vanligaste tillförda katalysatorn var länge platina (Pt), framför allt använd
i syfte att underlätta reduktionen av syre, men eftersom platina är en dyr
och ändlig resurs har det forskats mycket på alternativa katalysatorer. En
sammanställning från 2015 av forskningen kring katalysatorer för både anod-
och katodreaktioner menar att nanokompositmaterial baserade på metaller,
kol, metalloxider och ledande polymerer är miljövänliga, billiga, lättillgängliga
samt ger stor specifik yta åt elektroden [31]. De varianter som enligt samman-
ställningen uppvisar bäst katalysatoregenskaper är de kol- och polymerbase-
rade nanomaterialen. Polymerer är långa kedjor av mindre, ofta organiska,
molekyler. Nanoteknik är ett stort och komplext forskningsfält som egentligen
ligger utanför ramen för detta arbete och för en fullständig hållbarhetsanalys
av nanoteknik hänvisas därför till andra forskningsstudier.

Kapitlet är indelat efter vilken typ av teknisk lösning som studierna foku-
serat på. Kvantitativa resultat presenteras i Tabell 1 i slutet av kapitlet, men
endast de fyra studier som har använt någon form av riktigt avloppsvatten
redovisas där. Övriga studier har använt olika typer av syntetiska substrat
och är därför inte kvantitativt jämförbara i samma utsträckning.

3.1.1 Katalysatorer av kolbaserade nanomaterial

År 2015 publicerades en litteraturstudie i Journal of Nanomaterials som sam-
manställer och diskuterar den alltmer utbredda användningen av nanorör vid
konstruktion av elektroder och katalysatorer i MFC-teknik [32]. Nanorör är
cylindriska lager av grafen, d.v.s. tunna lager av kolatomer, och nanorörens
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stora effektiva yta, höga ledningsförmåga och låga vikt är egenskaper som kan
förbättra prestandan hos MFC [32]. I en liknande sammanställning nämns
samma fördelar, men det hänvisas också till forskning som visat att nanoma-
terial kan vara giftigt för vissa bakterier [33].

Enligt Jiang et al 2014 kan effektiviteten hos en MFC förbättras fyrfal-
digt genom att kombinera flerlagrade nanorör (MWNT) med nanomaterial
av polyanilin (PANI) som katalysator vid katoden [34]. Priset för PANI/-
MWNT-katalysatorer är endast en hundradel av priset för platina, och enligt
författarna så presterar PANI/MWNT-försedda katoder i paritet med platina-
klädda katoder samt tycks även ha bättre driftsäkerhet än dessa. Priset för
PANI/MWNT-katalysatorn på den ca 45 cm2 stora katodytan i studien var
0, 08 $. Polyanilin är en harmlös, organisk polymer med ledande egenskaper,
men den tillverkas av anilin som är mycket giftigt både för människor och
vattenlevande organismer och således måste hanteras med stor försiktighet
[35, 36]. MWNT har testats med goda resultat även i en annan studie [37].

Grafenbaserade katalysatorer har tidigare testats mest under basiska för-
hållanden. Tre nya forskningsstudier har nu visat att grafen kombinerat med
nanopartiklar av silver [38], manganoxid [39] respektive kväve [40] fungerar
ungefär lika bra som platina även i pH-neutral miljö, d.v.s. vid pH = 7. Spill-
vatten från urbana, svenska hushåll har ett pH-värde på mellan 6 och 8 [41].
Alla de material som testades i dessa tre studier är enligt författarna betydligt
billigare än platina, men någon inbördes jämförelse har inte kunnat göras.

3.1.2 Katalysatorer av metalloxidbaserade nanomaterial

Noori, Ghangrekar och Mukherjee visade nyligen att s.k. mikroblommor av
vanadinpentoxid (V2O5) som ytbeläggning på luftkatod signifikant överträffar
nanorör med manganoxid (MnO2) när det gäller att katalysera syrets reduk-
tionsreaktion [42]. 9% högre effekttäthet och 17% högre CE erhölls, samtidigt
som en likvärdig reningsprestanda uppnåddes då de båda ytbeläggningarna
testades (Se Tabell 1). Jämfört med luftkatod utan katalysator ökade effekt-
täthet och CE med 79,6 respektive 52,6%. Mikroblommorna av V2O5 är enligt
författarna en kostnadseffektiv katalysator i gruppen metalloxidbaserade kata-
lysatorer för luftkatoder, eftersom den porösa strukturen i nanomaterialet ökar
katodens kontaktyta med luften varpå syrets reduktionsreaktion underlättas.
Nya och enklare metoder att producera MnO2-partiklar har dock visat sig
förbättra dess katalysatoriska egenskaper avsevärt, åtminstone i basisk miljö,
vilket gör att MnO2 fortsätter vara intressant i detta sammanhang [43].

En nyligen publicerad studie förordar en kombination av MnO2 och järn
phthalocyanin (FePc) framför enbart MnO2 eller Pt, förutsatt att vätepe-
roxiden som bildas inte bryter ner de järnbaserade katalysatormolekylerna
[44]. Just känsligheten för väteperoxid hos katalysatorer och membran av icke-
ädelmetaller menar författarna är en bromskloss i MFC-tekniken.
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3.1.3 Katalysatorer av polymerbaserade nanomaterial

Ett framgångsrikt försök med att tillverka en anod av frukten från gurkväxten
luffa, den som vanligen används som tvättsvamp, genomfördes av Yuan et al
2014 [45]. Luffan kväveberikades med hjälp av polyanilin, vilket skapade ett
lager av nanotrådar och nanopartiklar på fruktens fibrer. Därefter förkolades
luffan genom upphettning till 900 ◦C. Behandlingen omvandlade biomassan
till en elektriskt ledande och makroporös anod med stor specifik yta. Vid en
jämförelse med andra tredimensionella anoder av samma storlek (nätformat
glasaktigt kol, grafitplatta, kolfilt, grafentäckt luffa) var denna anod överläg-
sen när det gäller effekttäthet. Luffan badades i 0, 01 M anilinlösning, vilket
innebär att lösningen innehöll 931 mg anilin per liter, och den dödliga dosen
för en människa är 50 − 500mg/kg kroppsvikt [36]. Förkolningen kräver en
hel del energi, men om den kommer från förnyelsebara källor och om anoden
visar sig vara driftsäker även bortom de två månader som testades i studien
så är denna naturproduktbaserade elektrod intressant. Dock måste man noga
överväga användningen av anilin vid tillverkningen, i synnerhet som denna
förening inte bara är akut toxisk för människor utan även är mycket giftig för
vattenlevande organismer [36].

3.1.4 Andra artificiella katalysatorer

Att kapaciteten hos MFC gynnas, både vad gäller effekt och COD-rening,
genom att täcka anodens yta med kväveatomer visas även i andra studier [40,
46]. Luo et al använde en energisnål elektrokemisk process för att kväveberika
elektrodytan, vilket måste anses vara bättre ur hållbarhetssynpunkt jämfört
med behandlingen av luffafrukten ovan [46]. En annan tredimensionell anod
som prövats har ett järnnät som grundstruktur, vilket sedan täckts med en
tunn kolduk samt en blandning av kolpulver och PTFE (polytetrafluoreten)
[47]. Det täckande lagren av kol och PTFE minskade den inre resistansen
och ökade effekttätheten signifikant och de ingående materialen påstås enligt
studien vara kostnadseffektiva. Försiktighet bör dock råda kring användandet
av PTFE, det som används till Teflon, eftersom det är en substans som visat
sig vara svårnedbrytbar i naturen [48].

3.1.5 Elektroder utan artificiella katalysatorer

För att komma runt kostnaderna förknippade med avancerade kolmaterial och
nanorör har försök gjorts med anoder av rostfritt stål som upphettats med
hjälp av butangasbrännare för att åstadkomma en finknottrig yta som gynnar
processen [49, 50]. Försöken ledde till mycket bra resultat gällande strömtäthet
per volymsenhet, men stora problem med korrosion uppstod. En av studierna
noterade variationer i korrosionen som kan ha haft med bakterietillväxten att
göra, och menar att fortsatt forskning kring eventuella rostskyddande meka-
nismer i samspelet mellan bakterier och rostfritt stål kan vara av intresse [49].
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Den andra studien visade även att olika arter av bakterien Geobacter föredrog
olika anodmaterial, vilket troligen bidrog starkt till resultatet [50]. En ökad
kunskap om hur mikrober fungerar och interagerar i anodkammaren är av stor
betydelse för MFC-teknikens utveckling, men av utrymmesskäl så betonas inte
den delen av forskningsfältet här.

Även återvunna skrotmetaller har testats som katodmaterial, med hän-
visning till kostnads- och resurseffektivitet [51]. Det befanns att av de testade
skrotmetallerna var nickel-kromlegeringen Inconel 718 bäst avseende kostnader
och långsiktig driftsäkerhet, medan den bästa elektriska effekten åstadkoms
när katoden var gjord av wolfram-coboltlegering. Studien visade att återvun-
na metaller mycket väl kan användas på ett effektivt sätt inom MFC-teknik
och med tanke på de korta retentionstiderna i försöken så presterade de testade
MFC-konfigurationerna bra (Se Tabell 1).

Song et al refererar i sin sammanfattande artikel till en upptäckt av Has-
vold et al från 1997, då man fann att bakterier koloniserade även katoden
och att dessa agerade som katalysatorer av reduktionen. Det gav upphov till
begreppet biokatod, vilken på senare tid blivit vanlig tack vare sina fördelar
när det gäller kostnader, drift och hållbar utveckling [52].

Även i det här analyserade materialet förekommer flera studier med bi-
okatoder. Mansoorian et al visade att det är fullt möjligt att få en god re-
ningseffekt med samtidig elproduktion utan att tillföra någon katalysator på
sina grafitelektroder [53]. Thung et al konstaterade att biokatoder av kolflagor
(carbon flake) är lika effektiva som platinadopade katoder av karbonpapper,
både vad gäller COD och effekttäthet [54]. Konfigurationen som Thung et al
använde var av vertikal, membranfri tvåkammar-typ där grus användes för att
separera anod- och katodkammare.

3.1.6 Luftkatod

En stark trend i forskningsfältet är att använda en katod som på något sätt
exponeras för den omgivande luften, en luftkatod, samt en konfiguration där
en regelrätt katodkammare saknas [55]. Eftersom syre är en tacksam elektron-
mottagare så gynnas processen av en aerob miljö. När en luftkatod används
behöver inte syre tillföras aktivt, vilket sparar både energi och kostnader. Man
kan också komma undan användningen av dyra membran. Många av studierna
i denna rapport har använt sig av anodkammare och luftkatod, och då har i
regel elektrisk prestanda och COD-eliminering uppmätts. Denitrifikation har
traditionellt ägt rum i katodkammaren, varför rening från totalkväve sällan
mätts i dessa studier, men Zhang et al har visat att en effektiv denitrifikation
kan ske även då katodkammare saknas [19].

För att kombinera fördelarna med enkammardrift, luftkatod och biokatod
konstruerade Zhang et al en MFC med biokatoder som roterar vid ytan av
avloppsvattnet i anodkammaren och därmed exponeras både för aerob och
anaerob miljö [19]. Katoden bestod av tio runda kolfiltskivor som roterade
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kring en axel placerad i höjd med avloppsvattenytan. Tack vare det kunde två
lager av mikrobiell påväxt bildas på katoden; ett yttre lager med ammoniu-
moxiderande bakterier som nitrifierade NH+

4 till NO−
3 i närvaro av O2, och

ett inre lager av denitrifierande bakterier som omvandlade NO−
3 till N2 under

syrefattiga förhållanden. Som resultat renades det syntetiska avloppsvattnet
till 85, 7 ± 7, 4% från COD och till 91, 5 ± 7, 2% från TN samtidigt som en
maximal effekttäthet på 585 mW/m3 erhölls.

3.1.7 Membran och separatorer

Membranet i en MFC med två kammare är oftast ett jonbytesmembran vari-
genom katjoner ska vandra från anod till katod. I en enkammar-MFC kan
jonerna antingen passera fritt mellan anod och katod, eller så används någon
typ av separator som ibland är integrerad med själva katoden och ibland även
utgör väggarna till anodkammaren. De problemområden som ofta förknippas
med den här delen av MFC-systemet är oönskad påväxt, intern resistans i
materialet, förändringar i pH, syreläckage till anodkammaren och höga ma-
terialkostnader [56]. Forskning inom det här området fokuserar därför både
på nya typer av material, nya metoder att övervinna driftsproblem samt på
MFC-konfigurationer som inte kräver några membran/separatorer alls. Här
redovisas de studier som fokuserar på material och deras egenskaper.

Det hittills mest använda katjonmembranet (CEM) är NafionR© som är
baserat på en polymer av perfluorsulfonsyra. Kostnaden för detta utgör en stor
del av kapitalkostnaden för MFC med två kammare, varför flera alternativa
CEM-material har testats med varierande resultat [56].

Ett av de mer lovande alternativen till NafionR© verkar vara SPEEK som är
tillverkat av sulfonerad polyetereterketon, en kristallin termoplast [57, 58, 59].
Ett forskarteam i Malaysia visade 2013 att SPEEK var ungefär dubbelt så
kostnadseffektivt som NafionR© 117, trots att effekttätheten inte levde upp till
vad NafionR© presterade [57]. Delar av teamet arbetade vidare på förbättringar
av SPEEK och fann att effektprestandan påverkades av graden av sulfonering,
samt att en sulfoneringsgrad på 63, 6% medförde en COD-rening på 91% och
en effekttäthet jämförbar med NafionR© 117 [58]. SPEEK-membran med en ke-
miskt modifierad yta (SPEEK/cSMM) har även visat sig överträffa NafionR©

117 i effekttäthet, vilket sammantaget med dess övriga fördelar (ej fluorbase-
rat, kemiskt stabil, kostnadseffektiv) ytterligare stärker bilden av SPEEK som
ett mycket bra alternativ till NafionR© 117 [59].

Lergods har använts som MFC-behållare i både små- och mellanstora
försök med cylindriska MFC-konfigurationer där lerväggen utgör separatorn
mellan anodkammaren och luftkatoden [60, 61, 62, 63]. Försöken visar sam-
mantaget att lergods är ett användbart och mycket billigt separatormaterial
för MFC-teknik som uppvisar goda egenskaper även när det gäller skalbarhet
och långsiktig hållbarhet. Det största problemet vid försöken var förekomsten
av oönskad påväxt, i synnerhet i den mindre laborationsstudien, ett problem
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som Chatterjee och Ghangrekar försökte finna lösningar på med hjälp av bl.a.
smakämnet vanillin (Se avsnitt 3.2.1) [62].
Tabell 1. Kvantitativa resultat från MFC-försök i laboratorieskala med auten-
tiskt avloppsvatten som substrat

[42] [44] [53] [51]
Antal kammare (st) 1 1 2 2
Luftkatod Ja Ja Nej Nej
Volym (ml) 385 38 1500 412-562
Flöde (ml/min) Batch-drift Batch-drift 0,1-1,6 1,3
Full loop mode - - Nej Ja
Avlopp från fiskmarknad hushåll livsmedelsindustri hushåll
COD in (mg/l) 1150 i.u. 1900 190-620
COD-rening (%) 83 i.u. 86 66-93
NH3-rening (%) i.u. i.u. 73 i.u.
P-rening (%) i.u. i.u. 18 i.u.
Protein-rening (%) 64,5 i.u. i.u. i.u.
Max effekt (mW/m2) 273 143 230 11 W/m3

Int resistans (Ω) 55 381 i.u. i.u.
Ext resistans (Ω) 1000 1000 20 000 5
CE (%) 15,2 i.u. 21 2-9
HRT (h) 96 i.u. 15,6-250 5,3-7,2

3.2 Driftsäkerhet

Här presenteras studier som har haft som syfte att undersöka sätt att mini-
mera oönskad påväxt på elektroder och/eller membran, samt resultat från tre
pilotprojekt som genomförts de senaste åren.

3.2.1 Minimering av oönskad påväxt

Oönskad påväxt av mikroorganismer, s.k. fouling, på elektroder och membran
leder till en försämrad funktion hos en MFC. Vid oxidationen av organiska
ämnen kan det bildas långa molekylkedjor, polymerer, som fastnar på elek-
troderna i allt högre grad ju längre driftstiden pågår [64]. Detta problem är
i princip oundvikligt vid avloppsrening med MFC, men det kan adresseras
på olika sätt. Graden av oönskad påväxt kan påverkas av konfigurationen av
MFC samt av de ingående materialens egenskaper, och erfarenheter från några
studier kring det redovisas i detta avsnitt.

Vid ett försök med en upprätt, membranlös MFC, där en extra anod lades
till mellan anod och katod, minskade den oönskade påväxten på katoden tack
vare minskat läckage av organiska föreningar till katoden [65]. Det ledde också
till ett effektivare utnyttjande av den kemiska energin i avloppsvattnet med
en högre effekttäthet som följd.

Chatterjee och Ghangrekar visade att smakämnet vanillin, som har bio-
cida egenskaper, i kombination med polyvinylalkohol (PVA) kan fungera som
foulinginhibering i en MFC med luftkatod och anodkammare av lergods [62].
PVA är en biologiskt nedbrytbar, vattenlöslig polymer. Samma forskare upp-
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täckte också att det sätt på vilket den alstrade strömmen utvanns hade stor
påverkan på graden av påväxt på lergodset, vilket även gav en signifikant
skillnad i prestanda [63].

De potentiella fördelarna med att integrera MFC-teknik med en s.k. MBR
har intresserat många forskare. MBR, som är en mer beprövad, biologisk av-
loppsreningsmetod, står för membranbioreaktor och kan vara antingen syresatt
eller syrefri, beroende på vilka bakteriestammar som sköter nedbrytningen. Ef-
ter nedbrytningen filtreras avloppsvattnet genom ett membran som regelbun-
det drabbas av påväxt. I syfte att lösa detta problem med MBR-teknik har ett
stort antal studier visat att integrering av MFC i en MBR minskar den oönska-
de påväxten [66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79]. Det i särklass
vanligaste sättet att kombinera de två teknikerna var att låta MFC-katoden
utgöras av ett membran som avloppsvattnet filtreras genom på sin väg ut
ur reaktorn. Orsakerna bakom foulingminimeringen hänförs till flera faktorer,
såsom det elektriska fältet vid katodmembranet samt förändrade egenskaper
hos slammet som bildas vid katoden [66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78]. Pro-
duktion av väteperoxid vid katoden har också visat sig ha foulinginhiberande
effekter [26, 71].

3.2.2 Resultat från pilotstudier

En artikel av Janicek et al från 2014 sammanfattade genomförda pilotförsök
med MFC-teknik i litet mindre pilotskala (1-20 liter). De problemområden
som tidigare identifierats av Li, Yu och He bekräftades här, och det konsta-
terades att det dittills inte genomförts något lyckat, storskaligt pilotprojekt
med tillräcklig reningsprestanda, långvarig driftsäkerhet och användbar ener-
giutvinning [80].

Den vanligaste åtgärden för att minska den inre resistansen har, enligt
Janicek et al, varit att använda en konfiguration som tillåter ett litet avstånd
mellan elektroderna, eftersom det är ett långsiktigt billigare sätt än att öka
elektrolytens ledande förmåga genom att tillsätta buffertlösning. Således var
platta eller cylinderformade konfigurationer vanligast, också p.g.a. att dessa
är förhållandevis enkla att seriekoppla eller parallellkoppla, både vad gäller
avloppsvattnets inflöde och för effektuttag [80]. Det är just sådana konfigura-
tioner som testats i två av de tre redovisade pilotstudierna nedan.

Den litteratursökning som gjordes i det här arbetet genererade tre träf-
far på pilotstudier av MFC på 250, 90 respektive 40 liter som var i drift i
12, 6 respektive 10 månader. Dessa studier ingick alltså inte i Janiceks sam-
manställning, men två av dem [81, 30] använde platta, ihopkopplingsbara
MFC-moduler av plexiglas. I det tredje och minsta pilotprojektet användes
en traditionell tvåkammar-MFC [82]. I samtliga fall användes någon form av
riktigt avloppsvatten, till skillnad från i många av laboratorieförsöken ovan
där syntetiskt avloppsvatten eller vissa specifika organiska föreningar använts.
De kvantitativa resultaten från pilotprojekten redovisas i Tabell 2. De stora
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skillnaderna i in- och utgående COD-värden förklaras av att olika typer av
avloppsvatten använts.
Tabell 2. Kvantitativa resultat från pilotstudier

F. et al [81] D. et al [30] T-M och P. [82]
Volym (l) 250 90 90 40
Flöde (l/dag) 42 15 30 Batch-drift
Full loop mode Ja Ja Ja Nej
COD in (mg/l) i.u. 815 ± 15 3321 ± 158 195 ± 10
COD ut (mg/l) 70 ± 20 124, 3 ± 19, 9 411, 3 ± 27, 7 120 ± 25
COD-rening (%) 79 84,7 87,6 ca 50
TN in (mg/l) 48 ± 7 i.u. i.u. 60 ± 20
TN ut (mg/l) 13, 3 ± 3 i.u. i.u. 35 ± 20
TN-rening (%) 71 i.u. i.u. ca 50
Max effekt 0, 47 W/m3 i.u. i.u. 175, 9 mW/m2

Nettoenergi (kW h/m3) -0,5 0,021 0,036 i.u.
Int resistans (Ω) 2,2 i.u. i.u. i.u.
Ext resistans (Ω) 1 5 5 i.u.
CE (%) 5 ± 1, 8 19, 1 8 i.u.
HRT (dagar) 6 3 6 12
Uppstartstid (dagar) 10 7 7 i.u.
Driftstid (månader) > 12 3 3 10

Feng et al använde avloppsvatten från hushåll i en platt 250-litersmodul
med luftkatoder av nätformigt kol med platinakatalysator samt anoder av
kolfiberborstar på en titanvajer [81]. Det gav en COD- och kväverening som
motsvarar minimikraven enligt naturvårdsverket, men materialkostnaden för
varje renad kubikmeter avloppsvatten, beräknat på 10 års driftstid och de flö-
den som presenteras i rapporten, landar på 163 $/m3. Enligt författarna utgörs
kostnaden till 96% av priset för NafionR©-membranet och den platinaklädda ka-
toden, men även inberäknat den kostnadseffektivisering som författarna själva
föreslår så blir reningskostnaden i storleksordningen 1, 6 $/m3. Det innebär att
någon kostnadseffektivisering inte heller då uppnås jämfört med referenskon-
figurationen enligt Li et al [3]. Den elektriska effekt som utvanns ur systemet
räckte inte till att försörja MFC-modulen vars energibalans därför slutade på
en driftskostnad på 0, 5 kWh/m3, vilket är en halvering jämfört med aktivt
slamsteg.

I studien av Dong et al renades utspätt respektive icke utspätt avloppsvat-
ten från ett bryggeri i en 90-litersreaktor med 5 MFC-moduler med två MFC-
celler i varje [30]. Avlopp från bryggerier innehåller betydligt högre halter av
COD än avlopp från hushåll, vilket är en starkt bidragande orsak till den po-
sitiva energibalansen i denna studie. Genom parallellkoppling av två av de fem
MFC-modulerna försörjdes pumparna som krävdes för reningsprocessen och
överskottsenergin togs ut genom ett externt motstånd. De absoluta riktvärde-
na för COD i det renade vattnet överskrids, men anläggningen klarar gott och
väl det alternativa reningskravet på minst 70%-ig rening. Även här användes
luftkatoder, men med aktivt kol och PTFE istället för platina, samt anoder av
kolfiberborstar på titanvajer. Textilseparatorer användes mellan elektroderna.
Kostnaderna redovisas inte i rapporten, men det kan konstateras att betydligt
billigare material än i studien av Feng et al har använts.
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Pilotstudien av Tota-Maharaj och Paul genomfördes i Trinidad och To-
bago med avloppsvatten från hushåll i anodkammaren och salt havsvatten
i katodkammaren [82]. Grafitelektroder och membran av NafionR© användes.
Försöket visade att det gick att utvinna energi och samtidigt åstadkomma en
halvering av COD och NH+

4 med havsvatten som buffertlösning i katoden,
men reningskapaciteten nådde inte upp till naturvårdsverkets minimikrav.

3.3 Praktisk tillämpning av MFC

En annan del av forskningsfältet har istället inriktat sig på att modifiera kon-
figurationen av MFC, med ett särskilt fokus på den funktionella designen av
MFC-systemet. Även integrering av MFC med andra reningstekniker är ett
forskningsområde som fokuserar på den praktiska tillämpbarheten.

3.3.1 Lovande konfigurationer

Som tidigare nämnts så menar många forskare att de mest lovande konfigu-
rationerna är de som inte kräver membran, d.v.s. någon form av enkammar-
MFC. Ett innovativt och ur reningssynpunkt lovande exempel på det är den
modell med en roterande biokatod som Zhang et al utvecklade och som redo-
visades i avsnitt 3.1.6. Modellen möjliggjorde både nitrifikation och denitrifi-
kation vid katoden, med en effektiv COD- och kväverening som följd [19].

Flera försök har också gjorts med att ha multipla elektroder, ofta med
flera anoder än katoder för att försöka maximera prestandan [61, 65, 83].
Sådana konfigurationer bottnar ofta i en teori om att den ena elektroden är
den begränsande i systemet, varför man hoppas kunna öka effekten genom att
ändra på det traditionella 1:1 förhållandet mellan anod och katod.

De ihopkopplingsbara moduler av MFC som använts i pilotstudierna ovan
kan vara ett tänkbart sätt att åstadkomma MFC-rening i en något större ska-
la. Detta har provats av flera forskargrupper med olika konfigurationer, och
det skulle kunna användas till små reningsverk för enskilda hushåll eller sär-
skilt lämpade industrier, ifall driftsäkerhet och kostnadseffektivitet kan uppnås
genom ytterligare förbättringar [30, 81, 84].

3.3.2 Integrering med andra tekniker

I sin sammanställning av MFC-forskningen fram till 2013 föreslår Li et al en
omvärdering av MFC-teknikens roll inom avloppsrening [3]. Förslaget motive-
rades av att det fortfarande återstod så stora hinder för storskalig avloppsre-
ning enbart med MFC. Sedan dess har det publicerats en uppsjö av artiklar
som handlar om olika sätt att integrera MFC med annan avloppsreningstek-
nik. De tre starkaste trenderna i det analyserade materialet sammanfattas i
detta avsnitt. En utförlig sammanställning av Xu et al från 2015 ger en mer
heltäckande bild av forskningsfältet [85].
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En stor del av sökträffarna på det här området (16 av 42) handlade om
den integrering av MFC och MBR som redan introducerats i avsnittet om
minimering av oönskad påväxt [66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 86, 87]. Det kan vara intressant att notera att samtliga 16 studier har
genomförts i Asien. Med ett fåtal undantag [67, 68, 77, 78] var konfigurationen
sådan att MFC-katoden utgjordes av ett membran varigenom det biologiskt
renade avloppsvattnet filtrerades innan det släpptes ut, vilket renade vattnet
ytterligare. Bortsett från det var reningsprincipen densamma som i en enskild
MFC, men med betydligt kortare HRT (< 1dygn).

Förutom de driftstekniska fördelar som den minskade påväxten i en MBR-
MFC medförde så var ofta reningsprestandan i försöken högre för en MBR-
MFC än för de enskilda teknikerna och låg oftast över 90% både vad gäller
COD och TN. Den effekttäthet man fick ut ur systemet var i paritet med
det som uppmätts i många andra studier av MFC (7, 18 − 135 mW/m2 och
0, 32−2, 18 W/m3), men den kunde i flera fall räcka till att försörja de pumpar
som krävs för syresättning och vätskeflöden. Det är svårt att se några egentli-
ga nackdelar med den här typen av MBR-MFC-integrering eftersom styrkorna
med de båda enskilda teknikerna verkar gå att förena. MBR levererar en sta-
bil reningsprestanda och tack vare MFC kan problemen med påväxt minskas
samtidigt som hela processen kan få en positiv energibalans. Två mer nyligen
publicerade studier visade också att prestanda och kostnadseffektivitet kunde
ökas ytterligare genom att använda nya typer av katodmembran och kataly-
satorer [66, 72]. Det som saknades i materialet var en större pilotstudie som
visar att resultaten håller även i stor skala och med riktigt avloppsvatten som
substrat.

Den integrering som är näst mest representerad i materialet är MFC och
konstgjorda våtmarker (CW) [88, 89, 90, 91, 92, 93]. En sådan konstruktion
kan kallas CW-MFC och idén är att kombinera den naturliga reningskapaci-
teten en våtmark med MFC-teknikens fördelar.

Villaseñor et al integrerade en tvåkammar-MFC med en småskalig, konst-
gjord våtmark genom att skilja en bottenliggande anodkammare från en ytlig
katodkammare med ett lager av bentonit. Resultaten visade att elektrisk ef-
fekt kunde utvinnas genom att avloppsvattnet först leddes in i den anaeroba
anodkammaren för att sedan ledas vidare upp till den av luften och växtröt-
terna syresatta katodkammaren. Beroende på COD-nivån i avloppsvattnet så
erhölls 80 − 100% COD-rening. Vid den lägsta COD-nivån (13, 1 g/m2, dag)
erhölls en utspänning på 0, 02 V och en maximal effekttäthet på 0, 15 mW/m2,
medan den högsta COD-nivån (61, 1 g/m2, dag) ledde till att MFC stundtals
slutade fungera p.g.a. att katodkammarens kemiska miljö blev dysfunktionell
då alltför höga COD-halter var kvar i avloppsvattnet.

En annan forskargrupp använde sig av en liknande tvåkammarmodell av
CW-MFC i laboratorieförsök för att studera optimala flödesregimer och elek-
trodavstånd [88]. Det ledde till ett förslag om en tvåstegs-konfiguration av
CW-MFC, där den första CW-MFC var optimerad för utvinning av elektrisk
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effekt och den andra var optimerad för rening [89].
MFC-elektroderna kan också integreras i CW genom att anoden läggs i

botten av CW och katoden befinner sig vid ytan, men utan någon skiljevägg
emellan. En sådan membranlös konfiguration nyttjades i ett pilotprojekt med
syntetiskt avloppsvatten där katoden placerades vertikalt och till hälften i
luften, medan anoden placerades horisontellt i botten [91]. Både batch-drift
och kontinuerlig drift visade att konstruktionen fungerar väl, med en COD-
rening på 91, 2% och en 95 − 99%-ig rening av såväl totalt kväve, ammoniak
som fosfor. Vid kontinuerlig drift erhölls en stadig utspänning på 0, 52−0, 54 V .

Corbella et al jämförde i en pilotstudie kontinuerlig respektive batch-drift,
CW med eller utan plantor, samt anod respektive katod placerade på olika
höjder [92]. Avloppsvattnet kom från hushåll i Barcelona, och resultaten visade
att den bästa CW-MFC-integreringen var att placera anoden på botten (på
25 cm djup) och katoden 5 cm under ytan i en planterad CW med kontinuerlig
drift. På detta sätt utnyttjades bäst den redoxpotential som avloppsvattnet
erbjöd.

Alger i kombination med MFC är en lockande idé eftersom alger produce-
rar syre genom sin fotosyntes, syre som kan utnyttjas som elektronmottagare
vid katoden. Tre studier i materialet använde sig av detta genom att placera en
algodling i katodkammaren på en traditionell tvåkammar-MFC [94, 95, 96].
Resultaten visade samstämmigt att det fungerade utmärkt och att det var
ett betydligt hållbarare alternativ än att använda sig av kemiskt framställda
buffertlösningar. Den effekttäthet som åstadkoms var 12, 6− 118 mW/m2 och
i det fall där COD-reningsgraden redovisades var den 89, 23 %, dock med en
HRT på 60 dagar eftersom MFC-reaktorn kördes i en batch som varade just
så länge. En av de fördelar som alger i katodkammaren medför är att man
slipper både syrepump och buffertlösning, men detta gäller även en MFC med
luftkatod. Det behöver således finnas fler fördelar med kombinationen alger
och MFC, för att integreringsmetoden ska vara riktigt intressant. Sådana för-
delar har rapporterats i andra studier, enligt en sammanfattande artikel av
Liu et al [97].

Den fjärde studien som integrerade alger och MFC hade, förutom ener-
giutvinning, som delmål att lösa avfallsproblemet som uppstår då sjöar och
hav rensats från alger [98]. Den upptagna biomassans energi, menar författar-
na, kan effektivt utvinnas genom att algerna först förbehandlas i ett aktivt
slamsteg och sedan förs in i anodkammaren i en MFC. Den effekttäthet som
genererades var 1780 mW/m2, vilket är flerfaldigt högre än vad som åstadkom-
mits med vanligt avloppsvatten som substrat i en MFC. Här användes Pt som
katalysator, men med alternativa material kan det här tänkas vara en lovande
metod för enkel energiutvinning av biomassa som inte passar för produktion
av biobränsle.

Utöver dessa tre tydliga integreringstrender har många andra integrerings-
försök genomförts, där idén med att låta en MFC driva en mikrobiell elektro-
lyscell (MEC) hör till de mer representerade i litteraturen [99, 100, 101]. En
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MEC liknar principiellt en MFC men med två viktiga skillnader; den kräver
energi för att rena och den producerar vätgas vid katoden. Övriga integrerings-
förslag handlar i stor utsträckning om att integrera MFC med någon annan
anaerob reningsprocess, såsom rötning [102, 103], ammoniumoxidation [104]
och membranfiltrering [105, 106].
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4 Diskussion

Det finns i hela forskningsfältet ett stort intresse för att möjliggöra storska-
lig avloppsrening med MFC-teknik och den genomgående uppfattningen tycks
vara att detta måste göras på ett hållbart sätt. Det går att urskilja två hu-
vudspår, där användningen av naturmaterial och naturliga processer är den
ena, medan användningen av nanomaterial är den andra. Om verkligt långsik-
tig hållbarhet eftersträvas är det första spåret troligen det sundaste, eftersom
det i större utsträckning söker samspela med naturen både vad gäller material
och skeenden, men det kan hända att en kombination måste till för att uppnå
tillräcklig kapacitet.

Det är positivt att det pågår forskning både på teknisk detaljnivå och på
en högre systemnivå, där specifika användningsområden eller integrering med
andra reningsmetoder utvärderas. När det gäller förfining av MFC-tekniken
står de biokemiska processerna i centrum, vilket gör att detaljerad kunskap
om det samspel som äger rum mellan bakterier, avloppsvatten och elektroder
i redoxreaktionerna är central. Fortsatt forskning borde följaktligen syfta till
en ökad förståelse för dessa processer för att kunna leda till en teknisk kapaci-
tetsökning, något som också poängterats i en sammanställning av Gude 2015
[1]. Att satsa på att öka den effektiva elektrodytan är således också en bra väg
framåt, eftersom det är där de centrala processerna äger rum. Även här håller
Gude med [1].

Avgränsningarna i denna studie innebar att förhållandevis lite uppmärk-
samhet riktades mot elektrokemiska processer och mikrobiell miljö. Detta har
naturligtvis påverkat innehållet, och det kan därför vara på sin plats att säga
att det på många håll finns stor kunskap om dessa centrala företeelser inom
forskningsfältet, även om det inte blivit tydligt här. Inte desto mindre är det
en nödvändighet att försöka öka denna kunskap i fortsatt forskning.

Flera andra sammanställande studier har också noterat det växande in-
tresset för att integrera MFC med andra reningstekniker, vilket antyder att
det är mer än en tillfällig trend [85, 97, 107]. I den här litteraturstudien gjor-
des ingen specifik sökning på integrering, utan frågeställningen om MFC:s
framtida roll besvarades baserat på studier i det redan givna sökresultatet (Se
avsnitt 2.2). Den stora representationen av MBR-MFC-studier kan då förkla-
ras av träffar på söksträngen som innehöll fouling, medan andra studier av
integrering härrör från träffar på övriga söksträngar. Att det trots avsakna-
den av egen söksträng fanns ett stort antal studier om integrering tyder på en
stark forskningstrend. Även om integrering förefaller vara en rimligare framtid
för rening med MFC så innebär en integrerad rening en högre grad av kom-
plexitet. Det är inte heller så att kostnadseffektiviteten automatiskt ökar i så
hög grad att det plötsligt blir lönsamt, eftersom t.ex. elektroder fortfarande
behöver tillverkas. Dessa frågor behöver adresseras i den fortsatta forskningen.

En annan tänkbar inriktning för framtiden anges i en färsk, ännu inte
publicerad, sammanfattande artikel av Nancharaiah et al [16]. Där påpekas
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den potentiella förmågan hos MFC att utvinna näringsämnen i avloppsvattnet
för kunna återanvända dem som gödningsmedel. Författarna menar att detta
vore bättre än att bara bryta ner kväve- och fosforföreningar till en ofarlig men
oanvändbar form. En sådan forskningsinriktning ligger i linje med ett cykliskt
förhållningssätt, men inte någon av de studier som analyserats här har haft
ett sådant fokus.

I en livscykelanalys från 2010 av energiutvinning från avloppsvatten me-
delst MFC, rötning respektive MEC får MFC-tekniken sämst betyg, vilket
ifrågasätter de höga förväntningarna på tekniken som tycks finnas [108]. Re-
sultatet berodde till stor del på den fossila energi som gått åt vid produktionen
av rostfritt stål, PVC, membranmaterial och kolfiber. Även om resultatet bör
tolkas med viss försiktighet så bekräftar det vikten av att välja resurs- och
energisnåla material och konfigurationer.

De resultat som visat på MFC-teknikens möjligheter till samtidig COD-
eliminering, nitrifikation och denitrifikation borde kunna inspirera till mer
forskning på innovativa konfigurationer som i sin tur kanske kan lösa några av
problemen förknippade med storskalighet. Om dessutom andra föroreningar,
såsom läkemedelsrester, metaller, färgämnen och fosfor, kan renas bort eller
tillvaratas så ökar sannolikheten för att MFC-tekniken så småningom kan bli
både hållbar och samhällsekonomiskt lönsam.

Analysen som genomförts i denna sammanställning är huvudsakligen ba-
serad på kvalitativa bedömningar av materialet. Kvantitativa jämförelser mel-
lan forskningsresultat försvårades av att olika prestandamått användes i olika
studier. Att många studier använt olika typer av syntetiskt avloppsvatten i
försöken försvårade ytterligare, vilket bidrog till beslutet att bara publicera
kvantitativa resultat från studier med verkligt avloppsvatten. Dessa svårighe-
ter poängteras även i en annan sammanställande rapport [1]. Även jämförelser
av ekonomisk hållbarhet var problematisk, bl.a. eftersom antalet studier i litet
större skala var så få. Därmed blev endast grova, kvalitativa jämförelser mellan
olika material och modeller möjliga, också p.g.a. att totala kostnadskalkyler
var mycket sparsamt representerade i materialet.

Bedömningen av den ekologiska hållbarheten hos konfigurationer och ma-
terial har varit ytlig och skulle behöva fördjupas väsentligt för att helt förstå
vad en storskalig användning av en lovande MFC-konfiguration skulle inne-
bära. Det gäller inte minst de nanomaterial som rönt så stort intresse inom
MFC-tekniken, men även PTFE och polymerer som t.ex. PANI skulle behöva
granskas mer ingående vad gäller eventuell ekologisk påverkan.
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5 Slutsats

Det analyserade forskningsmaterialet tyder på att den mest kostnadseffektiva
grundkonfigurationen av MFC för avloppsrening är membranlös och fri från
kostsamma katalysatorer. Att utnyttja biologiska sätt att underlätta redoxre-
aktionen, såsom att använda sig av bioanod, biokatod och luftkatod, är både
ekonomiskt och ekologiskt hållbart jämfört med traditionell MFC-teknik. Om
en tvåkammarkonfiguration ändå föredras så är ett SPEEK-membran ett kost-
nadseffektivt alternativ. Användningen av kol-, metalloxid- och polymerbase-
rade nanomaterial har också visat på stora möjligheter att öka prestandan,
men tekniken bör användas med försiktighet och kunskap om eventuella bi-
effekter. Forskningen på att använda naturmaterial eller återvunna material
till elektroder och reaktorkärl, såsom lergods, luffa och metallskrot, är mycket
intressant och lovande, men ytterligare forskning behövs för att säkerställa
driftsäkerheten. Den elektriska effekt som kan utvinnas är inte av en sådan
storleksordning att den är en säljbar produkt, men den innebär en reduk-
tion av driftskostnader i systemet. När det gäller kostnadseffektivitet kan det
sammanfattningsvis konstateras att framsteg har gjorts på detaljnivå, men
att ingen studie kunnat redovisa en hållbar kostnadskalkyl av en storskalig
MFC-anläggning.

Antalet studier i materialet som uttryckligen adresserat driftsäkerhets-
problem var få, så den enda säkra slutsatsen är att mer forskning krävs även
här. När det gäller minimering av oönskad påväxt har ändå några intressanta
upptäckter gjorts, t.ex. att valet av konfiguration kan påverka, att egenprodu-
cerad väteperoxid kan bidra till minskad påväxt samt att smakämnet vanillin
i kombination med polyvinylalkohol kan ha foulinginhiberande effekter.

I två av de tre pilotstudier som studerats uppnåddes en bra reningska-
pacitet och fungerande drift i 6 respektive 12 månader genom modulbaserade
MFC-enheter som lätt kan byggas ihop till en större reaktor. En av dessa
anläggningar var också självförsörjande på el. Ingen av pilotstudierna kunde
dock redovisa en hållbar ekonomisk kalkyl.

Renodlad MFC-teknik av idag är inte ekonomiskt hållbar för storskalig
avloppsrening och en långsiktig driftsäkerhet är inte säkerställd. Integrering av
MFC med antingen MBR eller konstgjorda våtmarker kan vara ett bättre sätt
att utnyttja fördelarna med MFC-teknik, eftersom MFC-tekniken kan bidra
till en ökad reningskapacitet med samtidig energiåtervinning. MBR-MFC har
också visat sig ha mindre problem med oönskad påväxt än renodlad MBR. En
alternativ framtida roll för MFC kan vara att kombinera MFC-moduler till
små reningsverk för enskilda hushåll eller mindre industrier, men de kostnader
som hittills redovisats är fortfarande orimligt höga.

Sammantaget visar resultaten att ett flertal intressanta framsteg har gjorts,
att mer forskning krävs samt att MFC med fördel kan integreras med andra
biologiska reningstekniker.
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