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 ی تعالباسمه   

ـدوق     و  ی طراحـ   را   ی ـد ی جد   خدمـت  نـده، ی آ   بـه  رو   ی ها ی فناور   حـوزه   در   فعـال   و   توانمنـد  ی پژوهشـ   ی ها گروه   از   ـت ی منظور حما به  یی و شـکوفا   ی نـوآور صن

ب   در   کـه   اسـت   کـرده   عرضـه    و  ها شرکت   متعاقبًا،   و   ی فنـاور   کننده عرضه   عنوان به  را   نـده ی آ   بـه  رو   و   ی راهبـرد   ی ها ی فناور  بـا  توانمنـد  ی پژوهشـ   ی ها هسته   آن،   قاـل

ـارکت   ی متقاضـ   عنوان به   را   ان ی بن دانش   و   توانمنـد   ی ها دهنده شتاب  ـاور   عرضـه   ـد، ی دار   رو   ـش ی آنچـه پ   . د ی نما ی م   یی شناسـا   ی فنـاور   اکتسـاب   در   مش   هسـته   از   ی کـ ی   ی فن

وآور   صنـدوق   توسـط   کـه   اسـت   ی پژوهشـ  س   و   یی شناسـا   یی شـکوفا   و   ی ـن ب   در   ـب ی تصو   و   ی بررسـ   از   ـپ   توجـه   ـر ی ز   مـوارد   بـه   لطفًا .  اسـت   شـده   منتشـر   فراخـوان   قاـل

 : د یی فرما 

را   ی اعالم آمادگـ  (1 ـارکت در اکتسـاب فنـاور   ی ـب ه   و   ی قاتـ ی تحق   فراخـوان   ـن ی حاصـل از ا   ی مش   ان ی بن دانش   ی ها دهنده شتاب   و   ها شرکت   ی بـرا   تنهـا   درخواسـت   اراـئ

ـا   توانند ی م   ان ی بن دانش   ی ها دهنده شتاب   و   ها شرکت   تمـام .  اسـت   مجـاز  ـا   ارسـال   و   ـن ی تدو   ب ـارکت   ی تقاض ـاب   در   مش  . کننـد   شـرکت   فراخـوان   ـن ی ا   در   ی فنـاور   اکتس

  سامانه   در   1401/ 11/ 30  خ ی تار   تا   حداکثر   و   ن ی تدو   است،   آمده   فراخوان   ن ی هم   ی انتها   در   که   ی چارچوب   در   د ی صرفاً با   ی مشارکت در اکتساب فناور   ی ها درخواست  (2

  صندوق   دست   به   گر ی د   ی ها روش   به   ا ی   رازآن، ی غ   ی که در چارچوب   یی ها ( ثبت شوند. درخواست www.ghazal.inif.ir)   ی نشان   به   یی شکوفا   و   ی نوآور   صندوق   غزال 

 . شد   نخواهند   ی اب ی ارز   ند ی فرا   وارد   برسند، 

س   (3 ـاور ـپ ـارکت در اکتسـاب فن ـام مهلـت ارسـال درخواسـت مش .  شـد   خواهـد   آغـاز   یی شـکوفا   و   ی نـوآور   صنـدوق   توسـط   ها آن   ی ابـ ی ارز   نـد ی فرا   ، ی از اتم

ا   را   تناسـب   ن ی شـتر ی ب   کـه   ی درخواسـت  ـاب   ـن ی ا   الزامـات   ـب ـاور   اکتس   هسـته   بـه   ی لـ ی تکم   مذاکـرات   ی بـرا   کننده« »مشارکت   عنوان به   و   انتخاب   باشـد،   داشـته   ی فن

 . شـد   خواهد   ی معرفـ   ی متقاضـ   ی پژوهشـ 

  و   کننده« »مشارکت   »صنـدوق«،   ـن ی ماب   ی ا جانبـه 3  قـرارداد (،  ی )مجـر   ی کننده( و هسـته پژوهشـ کننده منتخـب )مشارکت در صـورت توافـق درخواست  (4

ب ا  طرح   ی فناور   اکتساب   در   مشارکت   فراخوان   منعقـد   « ی »مجـر  ـا    ی قـرارداد، صنـدوق نـوآور   ـن ی خواهـد شـد. در قاـل   طرح   ی اجـرا   نـه ی درصـد هز   70حداکثـر ت

ه   طرح،   ی اجرا   شـرفت ی پ   با   متناسـب   و   ی ا مرحله   طور به   و   بالعوض   شـکل   بـه   را   ی قاتـ ی تحق    عهده   بر   طرح،   ی اجـرا   ی ها نه ی هز   ی مابقـ   و   پرداخـت   خواهـد   ی مجـر   ـب

 . بـود   خواهـد   کننده مشارکت 

  ت ی مالک   م ی »تسه   بند   در   مندرج   ط ی شرا   اساس   بر   طرح،   ن ی ا   ی معنو   و   ی ماد   ت ی مالک   خصوص   در   کننده مشارکت   و   ی مجر   موافقت   به   منوط   صرفًا   صندوق   ت ی حما  (5

 . بود   خواهد   فراخوان   ن ی ا   « ی فکر 

ب   در   مشـارکت   درخواسـت   ارسـال   و   ـن ی تدو  (6 را   و   بـود   نخواهـد   یی شـکوفا   و   ی نـوآور   صنـدوق   ی ها ت ی حما   از   ی مند بهره   منزله به   فراخـوان،   ـن ی ا   قاـل   فرسـتنده   ی ـب

ـاد ی ا   ی حقـ  ـال   ی ها طرح   ـه ی کل   مفاد   و   داند ی م   ی محرمانگ   ـت ی رعا   به   ملزم   را   خود   یی شـکوفا   و   ی نـوآور   صنـدوق .  کند ی نم   ج   و   ی نـوآور   صنـدوق   نـزد   محرمانـه   ی ارس

د   خواهـد   ی باقـ   یی شـکوفا   . ماـن

وآور   صنـدوق   ی راهبـر   و   ـت ی حما  (7 ا   صرفًا  فراخـوان،   ـن ی ا   موضـوع   در   یی شـکوفا   و   ی ـن ه   ـت   ی بعـد   ی ها ی همکار   ت ی مسـئول   و   اسـت   ی فنـاور   اکتسـاب   مرحـل

 . است   ی مجـر   و   کننده مشارکت   عهده   بر   ـره ی غ   و   ـاس ی مق   ـش ی افزا   ، ی صنعتـ   ـد ی تول   ، ی ساز ی تجار   ماننـد 

سوال   (8 :  تماس )شماره    د ی بگذار   ان ی م   در   یی شکوفا   و   ی نوآور   صندوق   کارگزار   عنوان به   بومرنگ   شرکت   با   را   ند ی فرا   ن ی ا   خصوص   در   ابهام   ا ی هرگونه 
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 ی خالصه فناور

  ، ییوهواآب  تغییرات  بر  فسیلی   یهاسوخت   ریتأث  نیز  و  جهان  در  فسیلی  یهاسوخت  محدود  منابع  بهباتوجه    

منابع    منظوربه  جدید  یهایفناور  توانایی از  انرژی  مانند    یل یفس  ریغ تولید   سوختی  یهالیپ در دسترس 

  طرح   این   در  رونیازا  . نماید  فاضالب   از  استفاده  با   الکتریکی  انرژی  تولید  به  بسزایی  کمک  تواند یم  میکروبی

  در شود تا  می  پرداخته  فاضالب   تصفیه  رویکرد  با  میکروبی   سوختی  یهالی پ   ساخت   و  طراحیبه  ،  تحقیقاتی

با    منازل  و   ها کارخانه،  صنعتی  یهاشهرک  فاضالب  خانههیتصف  و سپس در مقیاس صنعتی در  پایلوت  مقیاس

در   .نیز تولید شود( برق ) الکتریکی انرژی ،مطلوب تصفیه جایگزین شده و در کنار هوازیبی  و هوادهی  واحد

تحت عنوان مزرعه پیل    ،از این فناوری  ،کشورهای مختلف از جمله هلند، ژاپن، امریکا و چیندر    ،حال حاضر

 . برندتولید انرژی سبز و پاک بهره می در کنارها سوختی میکروبی، برای تصفیه فاضالب

پیل سوختی میکروبی     بهترین باکتری متناسب با آند و کاتد   یابی به، دستاین طرح تحقیقاتی  هدف اصلی 

تصفیه    هدف آن با    سازیذخیرهجریان و    دریافت،  2با چند سِل   (1)اِستک  راندمان باال، طراحی مجموعه پیل  با

 است. فاضالب و تولید انرژی

 
1 Stack 
2 Cell 
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 ی پژوهش  م یدرباره ت           

 ی لی رشته/مقطع تحص همکار/مشاور طرح  ی شغل تیوضع یخانوادگنام و نام 

 شیمی  ی دکتر ی مجر یعلمأت یه احمد نوزاد کلی کند 

 کارشناس ارشد شیمی  همکار  آزاد سارا کاوه

 کارشناس ارشد شیمی  همکار  آزاد محسن عبدلی 

 شیمی  یمهندسکارشناس ارشد   همکار  آزاد ناصر علیزاده 

 

هستند.    پژوهشگاه علوم و فنونی  علمتأ یهو عضو    در زمینه پیل سوختیمدرس و متخصص    ،احمد نوزاددکتر  

مقاله در مجالت   150و بیش از    باشند می  ر یپذ دی تجد   یهایانرژ  ش یگرا  هیتجز  یمیش  در  درجه دکترادارای    شانیا

 اند.  المللی به چاپ رساندهبین
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 ضرورت مسئله

منابع   به  افزون  روز  محدودیت  تأمین نیاز  و  سویی  از  از انرژی  استفاده  زیست محیطی  مضرات  و  ها 

انرژی    تأمینرا بیش از پیش به سمت سایر منابع پاک    ها توجه دولت   ،های فسیلی از سوی دیگرسوخت 

است. داده  طرح    رسالت  سوق  الکتریکی  تحقیقاتی،این  پاک  انرژی  و    تولید  تصفیه   همچنین)برق( 

زیست محیطی فاضالبآالینده بیمارستانی  های  یا  راستای خدمتهای صنعتی، خانگی  بهدر    رسانی 

 خواهد بود. افراد جامعه و محیط زیست 

  غشای   توسط  که  باشدمی  آندی  و  کاتدی  محفظه  دو  شامل  به طور معمول،  میکروبی  سوختی  پیل  هر

  هامیکروارگانیسم  توسط  سوخت  آندی،  بدنه  در.  اند شده  جدا   هم  از  نظیر نفیون  ،پروتون  تبادلگر  مخصوص

 و  خارجی  مدار  یک  طریق  از  تولیدی  هایالکترون.  نماید می  تولید  پروتون  و   الکترون  و  شده   اکسید

 اکسیژن   با  کاتدی  بدنه  در  هاپروتون   و  هاالکترون.  شوندمی  منتقل  کاتدی  بدنه  به  غشاء  میان  از  هاپروتون 

 نمایند.می تولید آب و  شده ترکیب

 الکترود،   به  میکروارگانیسم  از  الکترون  انتقال  سرعت  سوبسترا،  تجزیه  سرعت  از جمله  مختلفی  عوامل

 عوامل  میان  در  .تأثیرگذارند   میکروبی  سوختی  پیل  عملکرد  بر  مایع  در  پروتون  انتقال  و  مدار  مقاومت

 بر   ایمالحظه  قابل  تأثیر  آندی  محفظه  در  الکترود  به  میکروارگانیسم  از  الکترون  انتقال  سرعت  ،موثر

 باشند،می  غیرفعال  شیمیایی  الکترو  نظر  از  اصوالً  باکتریایی  هایسلول   که  آنجایی  از.  دارد  پیل  عملکرد

  پیل  در .  است  الکترون  انتقال   یهاواسطه  نیازمند   ،الکترود  به   میکروارگانیسم  از  الکترون  سریع  انتقال

 متیل  تیونین،  مانند  ییها واسطه   توسط  الکترود  به  هارگانیسممیکرواٌ  از  الکترون  انتقال،  میکروبی  سوختی

.  هستند  قیمت  گران  و   ی سمّ  ترکیباتی  معموالً  کهیابد می  تسهیلاسید    هیومیک  بلو،  متیل  ویولوژن،

  صرفه   به  مقرون  اقتصادی  نظر  از  ،واسطه  با  میکروبی  سوختی  پیل  مدت   طوالنی  کارگیری  به  بنابراین

   نظر از استفاده مورد یهامیکروارگانیسم ،واسطهبی میکروبی سوختی هایپیل  در اما. نیست

 قیتحق  یمسئله اصل

 (:ی)عرضه فناور

 طراحی و ساخت»

 ی کروبیم   یسوخت  لیپ

با رویکرد تصفیه فاضالب و 

 «تولید انرژی پاک
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  غیاب  در  را  تولیدی  هایالکترون  قادرند  ها میکروارگانیسم  دیگر   عبارت  به  باشند، می  فعال  الکتروشیمیایی

 پیل   در  بیوکاتالیست  عنوان  به  هامیکروارگانیسم  دهند.  انتقال  الکترود  سطح  به  شیمیایی  یهاواسطه 

 از.  گیرند می  قرار  استفاده  مورد  ترکیبی  یا  خالص  صورت  به  شوند ومی  گرفته  کاربه  میکروبی  سوختی

  باشد،مین  صرفه  به  مقرون  اقتصادی  نظر  از  خالص  صورت  به  هامیکروارگانیسم  کارگیریبه  که  آنجایی

 نمود.  استفاده ترکیبی تلقیحی مواد از توانمی

 

 شماتیک پیل سوختی میکروبی -1 ریتصو

 ی سوخت   لیبه استک پ   یابیدست  ل، بابا توجه تجربه تیم در زمینه ساخت مونوسِ،  تحقیقاتی  طرح  نیدر ا

 د یتول  یبرا  یو صنعت  یتجار  سطحاز آن در    توانیبا توان مناسب، م  ها()مجموعه مونوسل  یکروبیم

 جریان   تولید   مولد  مناسب  منبعالزم است    ابتدا  درکه    بهره برد   فاضالب  هیتصف  کردیبرق پاک با رو

 مورد   الکتریسیته  توان  افزایش  جهت  مؤثر  پارامترهای   تأثیر  آن  از  پس   و  شود  انتخاب  بیوالکتریسیته

 بر   کربنی  منبع  نوع  و   تلقیحی  ماده   مقدار  اثر   ،میکروبی   منبع  نظیر  پارامترهایی اثر    .گیرد  قرار  بررسی

 . خواهد بود بررسی و مطالعه مورد الکتریکی توان میزان
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 ق ی تحق یمسئله اصل

 شده است:در کل یک پیل سوختی از موارد ذیل تشکیل 

 ها ارگانیسم( میکرو4            غشاء      ( 3           الکترود کاتد     ( 2         الکترود آند           (1

با سطح مخصوص زیاد هستند  شامل الکترودهای برس گرافیتی    ،های سوختی میکروبیالکترودهای پیل؛  الکترودها

های آند و  کاتدها( یا بصورت نامنظم در همان مخزن قرار گیرند. گروهآندها و سپس  اول  توانند به ترتیب )میکه  

کاتد( واحد را تشکیل  - یک )آند  ،اندالکترود که در داخل یک مخزن یا مدول منفرد قرار گرفته  ادی کاتد با تعداد زی

 دهند. می

کنند  و الکترون تولید مینموده  ها مواد آلی را تجزیه )اکسید(  ارگانیسم، میکرودر داخل یک پیل ؛  هامیکرو ارگانیسم

آنزیم از میان یک سری  تولید مینموده  عبور    ،های تنفسی در داخل سلولکه  انرژی  برای سلول  سپس  کنند.  و 

شود. مثالً  گیرد و احیا میها را میشوند. این پذیرنده، الکترونها به طرف یک پذیرنده نهایی الکترون رها میالکترون 

های نهایی  به آب تبدیل کند. بسیاری از پذیرنده  را  ها ها و پروتونالکترون   ،تواند با واکنش کاتالیستیاکسیژن می

ها را دریافت  الکترون  ،شوندسولفات و دیگر مواد به آسانی در داخل سلول پخش می  ،نیترات  ،الکترون مانند اکسیژن

و محصوالتی تشکیل میمی که میکنند  نفوذ کنند.دهند  از سلول  به خارج  باکتری  توانند  از  توانند  ها میبعضی 

ها را به خارج از سلول به یک پذیرنده نهایی الکترون مانند یک اکسید فلزی )مثل اکسید آهن( منتقل کنند.  الکترون 

تواند به تولید توان در یک پیل  انتقال دهند و این می  ها راتوانند الکترون د که میها هستندر حقیقت این باکتری

 .شودها اصطالحاً اگزوسوالر گفته میسوختی میکروبی منجر شود. به این باکتری

 5/2 به ضخامت یهاورقه از ،پیل سوختی میکروبی در مقیاس آزمایشگاهی بدنه اصلی ساخت جهت؛ و بدنه  ءغشا

 کاتولیت  بافر  به   مربوط  محفظه  و  فاضالب  محفظه  هایضخامت  در  پلکسی مفید  حجم.  خواهد شد  تر استفادهسانتی م

 به   محفظه،  داخل  در  تجهیزات  سایر  و  الکترود  قرارگرفتن   همچنین  و  بندیآب   واشرهای  ضخامت  گرفتن  نظر  در  با

 مدل کاتیونی یونی  تبادل غشای یک. تعیین شده استمکعب   لیترمیلی 20 و  40 با برابر ترتیب
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 Nafion-1700  جنس   از  آند  الکترود.  گیردقرار می  مورداستفاده  فاضالب  محفظه  از  کاتد   محفظه  جهت جداسازی  

 .بود  خواهد سانتی گراد درجه 450 دمای در وگرمادیده  مسطح گرافیت

گردید  و    استفاده  تیتانیوم  سیم  از  کاتد  سمت   به  آند  الکترود  از  تولیدی  هایالکترون  عبوردادن  منظوربه   همچنین

  استفاده   ها داده  ثبت   دستگاه  یک   از  هوایی  کاتد   با  میکروبی   یسوخت  پیل   از  خروجی  ولتاژ  میزان  گیریاندازه  جهت

  برای   شده  طراحی  افزارنرم  در  لذا  ،است  نظر  مد  کوتاه  زمانی  یهابازه  در  ولتاژ  تغییرات  ثبت  اینکه  به  باتوجه.  شد

تصفیه   ،. لذا در مقیاس آزمایشگاهیشودمی  تعریف  دقیقه  یک  زمانی   یهافاصله  در  ورودی   ولتاژهای  ثبت  دستگاه، 

های  های صنعتی آلوده همراه با فلزات سنگین پاسخگو است. کلیه مواد و قطعات ساخت پیلکامل در مورد فاضالب

ت در داخل کشور مهیا و قابل ساخت است.الزم  سوختی میکروبی هم در مقیاس آزمایشگاهی و هم در مقیاس پایلو

 باشد.  متر مکعب می  10به ذکر است ظرفیت پیشنهادی جهت ساخت پایلوت 

 :(MFCهای سوختی میکروبی ) شرح فرآیند تصفیه فاضالب به وسیله پیل

زیرا  ها را از اکسیژن جدا نگاه دارد )یعنی سیستم باید بی هوازی باشد( سیستم باید طوری طراحی شود که باکتری

که در این مثال کاتولیت یا محلول کاتدی این کار را  کند،  ولید الکتریسیته جلوگیری میاکسیژن در محفظه آند از ت

از اکسیژن جدا کرد و   بین الکترودها( انتقال بار الکتریکی  منظورهب)توان با یک غشاء  ها را میدهد. باکتریانجام می

کنند و دیگری محفظه کاتد که  ها رشد میدو محفظه جداگانه تشکیل داد: یکی محفظه آند که در آن جا باکتری 

واکنش مهیا  شود تا اکسیژن محلول را برای  دهند. هوا در کاتد منتشر میها با کاتولیت واکنش میدر آن جا الکترون

 کند. 
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 شماتیک مونوسل ساخته شده مجری طرح  -2 ر یتصو 

 :خواهد بودبه شرح زیر  این طرح تحقیقاتیمراحل انجام در ادامه، 

استفاده  -1 از هم  مجزا  هوازی  وکاتد  هوازی  بی  آند  بخش  شامل  قسمتی  دو  پیل  یک  از  آزمایشات  انجام  در 

از    هاگردد. جنس محفظهمی پلکسی گالس و ظرفیت هر یک  بوده است. دو    800  ها آناز شیشه  لیتر  میلی 

از هم    سانتی متر ابعاد  3در3از جنس نافیون  (  Nafion 117)  محفظه توسط یک غشاء عبور دهنده پروتون با

در آب مقطر در و  زدودن هر گونه ناخالصی و بهبود عملکرد غشاء، در اسید سولفوریک    منظوربه.  شوندمیجدا  

 قرار خواهد گرفت. حال جوش 

تکنیک قطبیت به کار    ،ی آزمایشگاهی بر حسب ولتاژ و دانسیته جریانهاآنالیز داده  منظوربهی:  روش تحلیل-2

آیند. توان و  میهای قطبیت با استفاده از یک مقاومت بیرونی قابل تنظیم به دست  گرفته شده است. منحنی

 . شوندمیجریان نیز بر اساس معادالت محاسبه 

آوردن شرایط  انتخاب منبع میکروبی:  -3 به دست  انتخاب منبع میکروبی مناسب و  این تحقیق  اولین گام در 

بوده است. در انتخاب منبع میکروبی عالوه بر رشد مناسب منبع مورد   هادمایی بهینه جهت رشد میکروارگانیسم

ن الکتریسیته قابلیت استفاده از آن به عنوان ماده تلقیحی در محفظه آندی و تولید توا  ،نظر در شرایط محیطی

    .خواهد گرفت نیز مورد ارزیابی قرار 
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 ا یمزا

 آلودگی زیست محیطی کاهش •

 تولید انرژی سبز  •

 هاآنجلوگیری از هدر رفت ضایعات کشاورزی و استفاده بهینه از  •
 

 

 کاربرد

  یطیمح ستیز ندهیآال ی هافاضالب ی و سامانده ییشناسا •

 انسانی و حیوانی، ضایعات کشاورزیتولید سوخت پاک زیست توده از   •

 ها تصفیه فاضالب •

 

 ق یتحق  انتظار  مورد یهای خروج

 

 برق از طریق تصفیه فاضالبوات  10پیل سوختی میکروبی با توان تولید  •

 

 

 طرح  یاجرا  زمان و  نهیهز

 

 شود.ون تومان برآورد مییلیم 500تا  400بین طرح در  ینه اجرا یهز •

 شود. ماه برآورد می 12تا  10طرح بین یاجرا زمانمدت •
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 ی فکر  تیمالک  میتسه

  مقالـه  انتشـار  و  بـود  خواهـد  میسـه  قیتحق  یاجرا  از  یناش  یمعنو  تیمالک  در  کنندهمشارکت:  یمعنو  تیمالک ●

  و   هـاکنفرانس  در  مقالـه  ارائه  ،یخارجـ  و   یداخلـ  یهاژورنال  در  کنندهمشارکت  و  یمجر  توسـط  مشـترک

 . بود خواهـد مجـاز  اندرکاراندست همـه  نـام بـه اشـاره و  موافقـت بـا  نارهایسـم

 خواهد  درصد  35  حداکثر  و   10  حداقل  ی متقاضدهنده  شتاب /شرکت  مشارکت  سهم:  یمـاد  منافـع  ـتیمالک ●

 سهم   به  توجه  با   و   بود  خواهد  مشترک  و  نیطرف  توافق  اساس  بر  یفناور  نیا  توسعه  از  یناش  یمال )منافع    بود

 (.است توافق و  مذاکرهقابل تیمالک سهم دهنده، توسعه یرنقدیغ  و  ینقد آورده

 

 ارسال درخواست 

و حداکثـر   ـنی تدو  ،یی و شـکوفا  یدر چارچوب موردنظر صنـدوق نوآور  ـدی مشـارکت صرفاً با  یهادرخواست  ●

ثبت شوند.     ghazal.inif.ir  یبه نشـان  ییو شـکوفا  یدر سـامانه غـزال صنـدوق نوآور  30/11/1401  ـخیتـا تار

  یی شـکوفا  و  ینـوآور  صنـدوق  دسـت  بـه  گـرید  ی هاروش  بـه  ـای  رازآن،یغ   یکـه در چارچوبـ  ییهادرخواست 

 . شـد نخواهنـد  یابـیارز نـد یفرا وارد برسـند،
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