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1.4 Li-ionos katóddal működő 
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Japán energiagazdálkodását – sok más fejlett országgal együtt – jellem-

zi, hogy a fogyasztás tekintetében az évszakok és napszakok között éles kü-
lönbség mutatkozik, aminek következtében változó az erőművek terhelése, 
nagy mértékben romlik a hatásfok. Példaként említi a cikk, hogy 1998-ban az 
egyik japán vállalat, a Kyushu Electric hálózatában a nyári és téli hónapok át-
lagos teljesítménye között 5 520 000 kW, a nappali maximum és az éjszakai 
minimum között 8 660 000 kW különbség volt. Ez azt jelenti, hogy éjszakára 
10, egyenként 700 MW-os generátort kell lekapcsolni vagy minimális 
teljesítményen üzemeltetni, ami nagyon rossz hatásfokot eredményez. 

Az ingadozásokat, a terhelés egyenetlenségeit akkumulátoros tárolóegy-
ségekkel lehet áthidalni. A legelterjedtebbek a Na-S, Zn-Br és redoxáramú 
telepek voltak, most a szerzők a hatásfok és az élettartam javítása céljából az 
eddig csak mobiltelefonokban használt lítium alapú katóddal folytattak kísérle-
teket. A mobiltelefonokban Li-Co vegyületeket alkalmaztak, de a kobalt nehe-
zen beszerezhető, drága fém, ezért nagy egységekben, nagy terhelésekhez 
nem gazdaságos a használata. A cikkben leírt kísérletekben Li-Mn vegyületet 
alkalmaztak, mert a mangán könnyen beszerezhető, használata biztonságos. 
A kipróbált lítium-mangán vegyületek közül a legjobban a hosszú élettartamú 
és jó termikus paraméterekkel rendelkező adalékolt spinell szerkezetű lítium-
mangán-oxid vált be. 

Egy 270 Wh-s alapelem-prototípust fejlesztettek ki, ebből négy elemet 
összekapcsolva 1,1 kWh-s modult készítettek, a gyakorlati felhasználáshoz 
pedig 15 modult kapcsoltak össze, 16 kWh együttes kapacitással. 

Meghatározták az elemek, a modul és a 15 modulos rendszer különböző 
paramétereit (élettartam, 1 kg tömegre illetve 1 l térfogatra eső fajlagos ener-
gia stb.), majd a gyakorlati felhasználás körülményei között vizsgálták a mű-
ködését. A rendszer szerves része volt egy inverter és egy telepvédő-egység. 

 

 



A 270 Wh-s alapelem 
Az elem katódja az említett Li-Mn-oxidból készült, többrétegű volt a fel-

építése, az anód grafit volt, elektrolitként többféle folyadékot, köztük LiPF6-
oldatot próbáltak ki. 

A töltést állandó feszültségnél és áramerősségnél, légköri nyomáson, 
70%-os lemerülésnél vizsgálták. Később 40%, 60% és 80%-os lemerülés ese-
tére is megismételték a méréseket. Az elhasználódási tényező (deterioration 
rate) ciklusonként 0,02%, azaz egy elem körülbelül 3500 ciklust bír ki. Az 1. 
ábra 1000 ciklus folyamán mutatja a kapacitás (Ah) változását. Látható, hogy 
ez alig változik. 
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1. ábra Kapacitásváltozás működés közben 
Módosításokkal az elhasználódási tényezőt 0,015%-ra sikerült leszoríta-

ni. A tömegegységre számított fajlagos teljesítmény 80%-os lemerülés mellett 
460 W/kg. A fajlagos energia 150 Wh/kg, illetve 290 Wh/l. A kísérletekből töb-
bek között az is kiderült, hogy az elemek élettartama erősen függ az elektró-
dokhoz felhasznált nyersanyagok: például a Mn3O4 és a γ-MnOOH tisztaságá-
tól. 

Hasonló eredményeket kaptak az 1,1 kWh-os modul működésével kap-
csolatban. 

 



1. táblázat 
A 1,1 kWh-s modul adatai 

 
tömeg 
méret (mm) 
névleges feszültség 
névleges kapacitás 
fajlagos energia (max) 
maximális energia 

12,0 kg 
120x270x179 
14,8 V 
73 Ah 
150 Wh/kg (290 Wh/l) 
1,76 kWh 

 

A 16 kWh-s telep 
Az egység 60 darab 270 kWh-s akkumulátorból áll, ezt is állandó áram-

erősséggel, állandó feszültségen töltötték fel, a kisütési feszültség 3,1 V. 
A kísérleti eredményekből azt a következtetést vonták le, hogy ez az egység 
már sikeresen alkalmazható olyan fontos célokra, mint például járművek haj-
tására. 
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2. ábra Az egyes elemek kapacitása 

 



 

Működés közben nyomon követték a 16 kWh-s egység minden egyes 
elemének működését. Az elemek igen megbízhatóak voltak, csak egynél mér-
tek 10%-os kapacitáscsökkenést.  

Teljes hatásfok mérése. Normál üzemben a töltési és a kisütési oldalra 
egy-egy wattmérőt kapcsoltak, és mérték a leadott és a felvett teljesítmény 
arányát. Meghatározták a terhelés ingadozásának hatását a működésre. Azt 
találták, hogy az ingadozásokat a rendszer gyorsan, 200 ms-nál kisebb idő 
alatt tudja követni. Eddig a Japánban használt ilyen berendezéseknél átlago-
san 500 ms-ot értek el, a lítiumos rendszer tehát jóval felülmúlja a már hasz-
nált tárolási berendezések gyorsaságát. 

A 2. ábra azt szemlélteti, hogy a 60 alapegységből álló 16 kWh-s egység 
egyes alapelemeinek kapacitása mennyire tér el (%-ban) az átlagtól. A kezdő 
kapacitás a névleges érték körül + 5% ingadozást mutatott. Az elkerülhetetlen 
veszteségeket, például a ventilátorok fogyasztását, figyelembe véve a hatás-
fok nagyon jó: 97,3%. 

A védelmi rendszer 
Az egyenletes feszültség elérésére, a túltöltés vagy a túlságosan nagy 

lemerülés elkerülésére a 16 kWh-s egységbe beépítettek egy elektronikus vé-
delmi rendszert.  

A berendezés folyamatosan figyelemmel kíséri minden egyes elem áram-
erősségét, feszültségét és hőmérsékletét, gondoskodik arról is, hogy a 
terhelés egyenletesen oszoljék meg az egyes elemeken. Túltöltés vagy bizo-
nyos határon túlmenő lemerülés esetén a védőrendszer a berendezést lekap-
csolja a hálózatról. 

(Dr. Menczel György) 
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