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A 160 éves koncepción alapuló mikro-üzemanyagelemek a közeljövőben 

felválthatják a jelenleg használatban lévő akkumulátorokat. Minden, a témá-
ban érdekelt nagyvállalat vágya, hogy elsőként dobjon piacra olyan kompakt 
erőműveket, amelyek a mobiltelefonok működését hetekig képesek biztosíta-
ni. Az így beindult lázas versengés visszavezethető a hagyományos lítiumion 
akkumulátorok korlátjaira. Aki mobiltelefont vagy hordozható számítógépet 
használ, ismeri azt a bosszantó érzést, hogy a legrosszabb pillanatban leme-
rült készülék csak több órás feltöltés után használható ismét, feltéve ha kézre 
esik egy konnektor. Az egyre energiaigényesebb funkciók megjelenése a hely-
zetet csak tovább rontja.  

Folyékony energia 
A legjobb megoldással a mikro-üzemanyagelemek szolgálhatnak. Mint 

bármely üzemanyagelem, ezek is a hidrogén és oxigén vízzé alakításából 
nyernek elektromos energiát. Azonban a felhasználhatóság (tárolás, szállítás) 
szempontjából elsődleges üzemanyagként pl. metanolt alkalmaznak, és abból 
nyerik ki a hidrogént. Azonban ez is nehézségekkel jár, mert a metanol és víz 
hidrogénné és felesleges szén-dioxiddá való reformálásához a 250 °C-os hő-
mérséklet a legkedvezőbb, amely egy különálló, nagy helyet elfoglaló reakciós 
tartályt igényel. Az utóbbi évek fejlesztése a direkt metanol membrános elem 
(DMFC – direct methanol fuel cell), amelynél a hidrogén metanolból való ki-
nyerése platinából készült katalizátorral szobahőmérsékleten, reformer nélkül 
valósítható meg. Ezt sokan áttörésnek tartják, ami megnyitja a miniatürizálás-
hoz vezető utat.  

A múlt évben, kifejlesztésekor a világ legkompaktabb DMFC-eleme 
(amely feleakkora mint egy tégla és a tömege 2 kg) a tesztelések során 
175 ml metanol felhasználásával 8 órán át leadott 40 W-os teljesítményével 
egy mobiltelefont, egy laptopot és egy nyomtatót tud egyszerre működtetni. 

A fejlesztő cég állítása szerint azóta sikerült egy feleakkora, de azonos 
teljesítményű DMFC-t készíteniük, amelynek tesztelésére ebben az évben 
 

 



kerül sor. A DMFC nagy előnye a lítium-ion akkumulátorokkal szemben, hogy 
a gyakori és időigényes feltöltés helyett csak a kiürült metanol-patront kell egy 
újra kicserélni. További előny, hogy a tárolókapacitás és a kikapcsolt készülék 
töltöttsége az idővel nem csökken. Ezen vonzó tulajdonságok ellenére a mik-
ro-üzemanyagelemekkel még számos gond van. 

A legsürgetőbb a metanol-patronok forgalmazásának kiterjesztése, hogy 
azokhoz bármely felhasználó egyszerűen hozzájuthasson.  

Még kisebbet kevesebbért 
Komoly kihívást jelent a fajlagos, vagyis a térfogat- vagy tömegegységre 

vonatkozó teljesítmény is. 
Meghatározza egy készülék méretét és súlyát, hiszen ahogy nő a fajlagos 

teljesítmény, arányosan csökkennek az utóbbi paraméterek. Egy angol vezető 
szakértő műszakilag nehezen kivitelezhetőnek tartja a hagyományos akkumulá-
torral megegyező méretű és fajlagos teljesítményű üzemanyagelem készítését 
mai mobiltelefonokhoz. Egy lítium-ion akkumulátor fajlagos teljesítménye 
150 Wh/kg körül alakul, míg egy üzemanyagelemnél ugyanez 160 Wh/kg. De 
mivel az üzemanyagpatron az elemes készülék részét képezi, bonyolult olyan 
egységet készíteni, amely kellőképpen kis méretű, elegendő üzemanyagot tud 
tárolni, és felülmúlja a hagyományos akkumulátorok tartósságát. A másik nehéz-
séget a patronok ára jelenti, hiszen maró hatású, agresszív anyag lévén a meta-
nol nagykereskedelmi ára töredéke a csomagolás árának. Egy 250 ml-es meta-
nol-patron 2 GBP-s ára súlyos összeg, ha egy mai telefon feltöltésére gondo-
lunk. A DMFC-k működéséhez oxigén kell, amelynek melléktermékeként hő és 
szén-dioxid is keletkezik, ezért fontos a jó szellőzés. 

A mobiltelefonok sok időt töltenek nadrágzsebek vagy táskák mélyén, ami 
szélsőséges működési körülmény egy üzemanyagelem számára. Fontos szem-
pont a készülék megfelelő helyzetben tartása, hogy a folyékony üzemanyag za-
vartalanul áramolhasson. Az elem mozgó alkatrészei jelentik a telefon legsérülé-
kenyebb részét, azt ütéstől és rázástól óvni kell. A szakértő szerint a mikro-
üzemanyagelemek kemény harcot fognak vívni a folyamatosan fejlődő lítium ak-
kumulátorok gyártóival, akik a hagyományos technológiából még kisajtolható 
profit megszerzése után térnének csak át üzemanyagelemekre. Egy új fejleszté-
sű DMFC, amely akkora és olyan alakú, mint egy hitelkártya, mozgó alkatrészek 
helyett olyan patront használ, amelyben a metanol egy porózus membránon ke-
resztül diffundál az elembe. A melléktermékként keletkező víz kapilláris erő se-
gítségével távozik el az elemből. Ezzel a megoldással áthidalhatóvá válik a pozí-
ció, a méret, és a mechanikai hatásokkal szembeni érzékenység problémája. Ezt 
először egy olyan övre csatolható, pisztolytáskára emlékeztető mobiltelefon-
töltőként alkalmazták, amely a behelyezett lítium-ion akkumulátoros készülék 
csepptöltésével 6 hónapos készenléti időt produkált.  
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1. ábra A mobiltelefon kis
Az apró metanolpatronokkal üzemelő mikro-üz

felváltják a mobiltelefonok és laptop

Nagy energiaigényű funkciók  
Az egyre több energiát igénylő funkciókka

nélküli internet) ellátott laptopok terén a gyárt
üzemanyagelemek alkalmazásának előnyeiről, 
mulátorok jellemzően rövid, egy-két órás haszn
is képesek lehetővé tenni. Laptop és üzemanya
sét jól példázza az, hogy a megnövekedett en
kozott hőtermelés miatt ma már általánosan alk
nélkül megférnek a 70 °C-ra felmelegedő eleme
natkozású akadályok közül a metanolpatronok,
utasszállító repülőgépekre való felengedése je
hiszen nincs olyan légitársaság, amely ezt jóváh
lalat azonban már hivatalos engedélyt szerzett
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l (fényesebb kijelzők, vezeték 
ókat könnyebb meggyőzni az 
hiszen a hagyományos akku-
álati idejének akár ötszörösét 
gelem hatásos együttműködé-
ergiafelhasználásból eredő fo-
almazott hűtőrendszerek gond 
k mellett. A nem műszaki vo-

 vagyis maga a tiszta metanol 
lenthet valóságos próbatételt, 
agyta volna. Egy fejlesztő vál-
 patronjainak a csomagtérben 



való elhelyezésére, jelenleg pedig az utastérben való használatuk engedé-
lyeztetésén dolgoznak, azzal érvelve, hogy a kevésbé gyúlékony öngyújtókra 
és parfümökre sem vonatkozik semmiféle korlátozás. Ezek mind komoly kihí-
vást jelentenek, de megoldásukat számtalan dolog ösztönzi, amelyekből ér-
demes kiragadni a harmadik generációs mobiltelefonok példáját. Nagyfrek-
venciájú jelek használatával, az előzőekhez képest tízszeres adatátviteli se-
bességet elérő lítium-akkumulátoros készülékek 20–40 percen belül lemerül-
nek, aminek következtében hűvös fogadtatásban részesültek Japánban, ahol 
először dobták piacra. Megoldást a mikro-üzemanyagelem kínálhat, ezért a 
nagyobb japán gyártók elindították ilyen elemek fejlesztését készülékeikhez.  

Kisebb nagyságrendek 
A számítástechnikában történő felhasználást példázza az a mikrocsipbe 

közvetlenül beépíthető, 1 cm2 nagyságú, pár mm vastag üzemanyagelem, 
amelyet egy amerikai egyetemen fejlesztettek ki. 

Olyan eljárás kidolgozásán munkálkodnak, amely segítségével a nyomta-
tott áramkörrel egyszerre tudják elkészíteni az üzemanyagelemet. Az energia-
források csipekre építésével készíthető autonóm eszközök a későbbiekben 
akár az orvostudomány terén is új távlatokat nyithatnak meg. 

 
(Szulovszky András) 
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