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4.9 Miniatűr belsőégésű motorok – 

a hordozható villamosenergia-források 
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Az ember azt gondolná, hogy éppen elég, sőt túl sok helyen fejleszt 

az emberiség energiát szénhidrogének elégetésével: útjaink zsúfolásig 
tele fekete füstöt okádó járművekkel, erőműveink zöme is szennyezi a 
levegőt, a globális felmelegedés gyorsulóban… Rengeteg kutatás irányul 
az alternatív energiaforrások fejlesztésére a fenntartható fejlődés, a kör-
nyezetszennyezés csökkentése, a kimerülő források helyettesítése ér-
dekében. Vannak ugyanakkor olyan kutatóhelyek is, amelyek újabb, ed-
dig érintetlen területeket akarnak bevonni a szénhidrogének elégetésén 
alapuló energiatermelésbe: belsőégésű szerkezetek kidolgozásán fára-
doznak olyan hordozható elektronikus készülékek táplálására, mint a 
mobiltelefon vagy a hordozható számítógép. Mielőtt azonban a kedves 
és környezettudatos Olvasó felháborodottan továbblapoz, érdemes elol-
vasni az érveket is. 

A mikroégetés előnyei 

A hordozható elektronikus készülékek tápellátását napjainkban főleg 
akkumulátorokkal, kisebb részt eldobható elemekkel oldják meg. Mindkét 
energiaforrás közös hátránya a kis energiasűrűség, a rendelkezésre álló 
helyen egyszerűen nem fér el a kívánt teljesítmény. A lítium-
akkumulátorok energiasűrűsége 1,2 MJoule/kg, az alkáli akkuk energia-
tartalma ennek csak kb. fele. A szénhidrogén gázok, mint pl. a propán 
vagy a bután folyékony állapotban ezzel szemben a meghökkentő 45 
MJoule/kg nagyságú energiasűrűséggel büszkélkedhetnek. A kutatók 
szeme előtt az eldobható öngyújtók példája lebeg – céljuk az olcsón, mil- 
 

 



liószámra előállítható kisméretű energiaforrás kidolgozása. Van ugyan-
akkor jó néhány olyan eszköz, amelynek energiaigénye túl nagy a mos-
tani akkumulátorok képességeihez képest, ezeket csak a villamos háló-
zathoz „láncolva” lehet használni. A mikroégetéssel működő energiafor-
rások ezek esetében a kötöttségektől való megszabadulást hozhatják. A 
hordozható számítógépek egy feltöltéssel ma kb. 3–4 órát tudnak dol-
gozni, tehát például egész nap a parkban vagy egy erdei tisztáson dol-
gozni egy hosszabb remekművön ma még nem lehet, és ennek kizáró-
lag a gyenge akkumulátor – mint energiaforrás – az oka. A belsőégésű 
energiaforrások elterjedése után e feladatot egy zsebben elférő mini 
gáztartály segítségével lehet majd leküzdeni. A kutatás ugyan még az 
első lépéseknél, prototípusoknál tart, de az a tény motiválja, ami a na-
gyobb méreteknél is a belsőégésű motorok dominanciáját okozza: adott 
méretben ezekből lehet a legnagyobb teljesítményt kinyerni.  

Miniatűr Wankel-motor és gázturbina 

A Berkeley-beli University of California kutatói 2 cm átmérőjű 
Wankel-motor kifejlesztésén munkálkodnak. E prototípus megszületése 
előtt a világ legkisebb robbanómotorja 5 cm átmérőjű volt, repülőgép-
modellekhez fejlesztették ki. Általános volt az a nézet, hogy ennél kisebb 
méret már megvalósíthatatlan, mert a méret csökkenésével a felület és a 
térfogat aránya nő, ezért az égőtérben a láng egyre nagyobb méretű hi-
deg felülettel találkozik, és a hűtés miatt idő előtt kialszik.  

A miniatűr Wankel-motor működése teljes mértékben egyezik a né-
hány személygépkocsi-típusban (főként a japán Mazda által) már alkal-
mazott bolygókerekes alaptípussal, azzal a különbséggel, hogy egyelőre 
hidrogén üzemanyag hajtja. A működő prototípus teljesítménye 10 W, 
a kutatók célja a hidrogén butánnal való kiváltása mellett a 30–60 W tel-
jesítmény elérése, amely már elegendő a hordozható számítógépek, 
PDA-k (Personal Digital Assistent, tenyérméretű digitális asszisztens) és 
szerszámok ellátására. A hűtés hatását ki lehet egyenlíteni több motor 
összefogásával, illetve az állórész melegítésével az égéstermék vissza-
vezetése révén.  

A bostoni MIT (Massachussets Institute of Technology) és a Leuveni 
Katolikus Egyetem kutatói más irányba indultak el: ők a hagyományos 
gázturbinák miniatűr változatán dolgoznak. A MIT prototípusa kisebb 
mint 1 cm3 (!) térfogatú, az integrált áramkörök gyártásánál használt szi-
lícium-technológiával állították elő.  

 

 



„Svájci tekercs”  

A jó ötletek gyakran csak több évtizedes Csipkerózsika-álom után 
valósulnak meg… Ez történt Felix Weinberg, a londoni Imperial College 
tudósának 30 évvel ezelőtti találmányával is. Weinberg normál méretű 
motorokon kísérletezett ún. szegény keverékes, vagyis kevés üzem-
anyagot égető konstrukció kidolgozásával. Itt is a hengerfal imént emlí-
tett hűtési hatása okozta a nehézségeket, amelyeknek legyőzésére a 
feltaláló a forró kipufogógázt használta fel. A keverék előmelegítésére és 
a hengerfal hűtésére szolgáló hőcserélőt a henger körüli spirál alakú te-
kercs formájúra alakította, és egy süteményre asszociálva „svájci te-
kercsnek” nevezte. A megoldás nem talált utat a normál méretű motorok 
sorozatgyártásához, a miniatürizáláson dolgozó kutatók viszont előásták, 
és több konstrukcióban is felhasználták a hűtés kompenzálására. 

Az egyik ilyen próbálkozás eredménye Los Angeles-i kutatók műhe-
lyében formálódik: itt szintén 1 cm3 térfogatú gépecske mintapéldányát 
dolgozták ki, amelynél a „svájci tekercsnek” és egy platina katalizátornak 

meglepő tapasztalat, hogy a speciális körülmények között a láng teljesen 
átlátszó, nincs semmilyen színe. A szerkezet első változata csak hőt ter-
mel, ezért a villamos energia kinyerésére termoelemet használtak.  

köszönhetően az égés 500–700 °C-os hőmérsékleten zajlik le. Érdekes és 

Szintén a „svájci tekercs” alapgondolatát használták fel a pasadenai 
California Institute of Technology tudósai, ők azonban a tekercs közepé-
be a villamos teljesítmény előállítása céljából speciális tüzelőanyag-
elemet helyeztek. A mobil felhasználás egyik fontos jellemzője ugyanis a 
gyakori be- és kikapcsolás, ami a sok termikus kitágulás és összehúzódás 
miatt hamar tönkreteszi a szokásos kétkamrás tüzelőanyag-elemben a 
kamrákat elválasztó réteget. Emiatt egy régebbi egykamrás konstrukciót 
elevenítettek fel, amely esetén további előny, hogy a tüzelőanyag szén-
hidrogén gáz, pl. propán lehet. Az elrendezés magas üzemi hőmérsékletet 
igényel, ami viszont a „svájci tekercs” alkalmazása révén elérhető, és a 
hőcserélő egyben el is választja a forró cellát a hidegebb külvilágtól. A 
méretek egyre csökkennek, a tüzelőanyag-elem térfogata ennél a prototí-
pusnál mindössze 70 mm3, a leadott villamos teljesítmény 300 mW.  

További feladatok és alkalmazások – 
a hadsereg is felfigyelt a kísérletekre 

Természetesen számos feladatot meg kell még oldaniuk a fejlesz-
tőknek. A súrlódási és termikus veszteségek, a tüzelőanyag adagolásá-

 



 

hoz szükséges szivattyúk és szelepek rendkívül kis mérete, a mobil al-
kalmazásból adódó sokféle működési helyzet (például fejjel lefelé…), a 
kis méretek miatt szükséges, 2 mikronnál kisebb nagy gyártási pontos-
ság csak néhány szemelvény ezek közül. Kicsit visszautalva a bevezető-
re, kissé részletesebben érdemes a füstgázokat, vagyis károsanyag-
kibocsátást tárgyalni. 

A CO2 gyakorlatilag nem okoz problémát, mivel egy-egy kis gépecs-
ke nem bocsát ki többet belőle, mint egy alvó ember. A szén-monoxid 
már okozhat gondokat, mert elképzelve azt a helyzetet, hogy egy repü-
lőgép utasai közül mondjuk ötven egyszerre dolgozik hordozható számí-
tógépén, az általuk kibocsátott összes CO már túlzottan szennyezné a 
levegőt. A többi lehetséges káros anyag mennyisége olyan kicsiny a gé-
pek miniatűr mérete miatt, hogy nem okozhatnak semmiféle problémát. 

Biztos jele a dolog életképességének az, hogy az amerikai hadse-
reg is felfigyelt a kísérletekre. Az ő elsődleges motivációjuk az, hogy a 
katonák által cipelt különféle elektronikus eszközök (rádió, helymeghatá-
rozó, sötétben látó távcső stb.) összsúlya minél kisebb legyen, ezáltal 
csökkenthessék a katonák fölösleges fizikai terhelését. Vannak persze a 
katonai alkalmazások szempontjából hátrányos jelenségek is, például 
mivel a sötétben látó eszközök a hőmérsékletet érzékelik, ezért, ha az 
ellenségnek is van ilyen, a mikrotüzelésű áramforrás által kibocsátott 
meleg füstgáz mint indián füstoszlop jelezné neki a katonák hollétét.  
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