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annyi pusztulás után. A mérnöki munkában a legfõbb szempont a megoldás, ez az elsõ lé-
pés, a mellékszempontok feledésbe mennek.

A második világháború alatt Magyarországon nehéz problémák adódtak a
telefonberendezések fenntartása körül, mivel a két háború között az ország el volt zárva a
szükséges fémfajtáktól. Nem volt platina és igen kevés réz akadt. Rövid idõ alatt sikerült he-
lyettesíteni a rezet alumíniummal. Magyarországon azonban nem ismertek alumíniumércet.
A szükség hatása alatt felkutattak és találtak annyi bauxitot, hogy még exportálni is lehetett.
Ebben is a mérnöki szellem segített.

A másik probléma volt a platina hiánya. Platina nélkül nem lehetett érintkezõket gyártani
a telefonrelékbe. Ismeretes, hogy egy automatizált telefonközpontban millió relére van szük-
ség. Azt hiszem, hogy mi voltunk az elsõk, akik a platinát rézvolfrám ötvözettel helyettesí-
tettük. Kiderült, hogy ötvözetünk jobb, mint a platina. Rendkívüli körülmények kiemelkedõ
eredményt produkálnak,  ha nem adjuk meg magunkat.”

„Sokan kérdezik tõlem: mit tennék, ha az életet újra kellene kezdenem. Azt hiszem, ak-
kor is tudománnyal szeretnék foglalkozni.(...)

Életemben háromszor elvesztettem mindenemet, mégis mindig engem irigyeltek, és én
sohasem irigyeltem másokat. Minden attól függ, hogyan használjuk fel lehetõségeinket. Nem
az a fontos, hogy mink van, hanem az, hogy hogyan használjuk fel.(...)

Ami a tudományokat illeti, latint nem tanulnék, helyette minél korábban matematikát. A
matematika egy nyelv. Ha fiatal korunkban nem sajátítjuk el, késõbb már sohasem fogjuk
tökéletesen megtanulni. (...)

Ha újra élnék, szeretnék már korán egy saját könyvtárat. Más, ha saját könyvünk van,
mint ha kölcsönkapjuk. Ha a könyv saját tulajdonom, újra és újra tudom olvasni és bele tu-
dom élni magam. Az ember két különbözõ részbõl áll – a fiziológiai és a szellemi részbõl. A
szellemi résznek könyvre, sok könyvre van szüksége.”

Legfõbb kívánsága szerint: „Szeretnék tudománnyal foglalkozni életem utolsó napjáig”.
Így is történt, igazi tudós maradt mindvégig.

Élete utolsó éveiben is, este 9 órakor hagyta el honolului laboratóriumát, naponta leg-
alább ötszáz oldalt olvasott, szakirodalmat, újságokat, folyóiratokat.

A laboratóriumát látogató középiskolás diákoknak élete legfõbb tapasztalatát adta át,
amikor a következõket mondta:

„Éljetek egyszerûen és becsületesen. Egyszerre egy dologgal foglalkozzatok, csak akkor
lépjetek a következõ fokra, amikor az elõzõt már teljesen legyõztétek. Lassan, biztosan és
határozottan haladjatok elõre, érdeklõdve környezetetekben mindig minden iránt.”

Farkas Anna

ismerd meg!

A galvánelemekrõl
II. rész

A galvánelemek (elektrokémiai áramforrások) mûködése során a redox kémiai reakció
munkája közvetlenül elektromos energiává alakul. Hatásfokuk 90-95 %. Hasonló értékû ha-
tásfokkal hasznosítható az elektromos energia másnemû munkavégzésre. Tehát a galvánele-
mek segítségével 80-90%-os hatásfokkal végezhetõ munka (ez a hõerõgépek segítségével
csak 40-60%). Nagy jelentõségre tettek szert olyan körülmények között, ahol hálózattól füg-
getlen áramforrásra van szükség, vagy amikor minél kisebb tömegû energiaforrással kell mi-
nél több munkát végezni (pl. ûrhajókon, barlangokban stb.).

Az áramforrásként gyakorlatban használható galvánelemek három csoportra oszthatók:
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1. Primér elemek: az elektródfolyamatok egyirányú reakciók, az elem az elektromotoros fe-
szültség kis értékre csökkenéséig használható.

2. Akkumulátorok, vagy szekunder elemek: bennük az elektródfolyamatok megfordítható
(reverzibilis) reakciók. Kimerülésükkor egy fordított irányú árammal külsõ áramforrásból új-
ra feltölthetõk. A töltéskor befektetett elektromos munkát vegyi energia formájában felhal-
mozzák (accumulare-felhalmoz latinul, innen az elemek neve: akkumulátor, akku)  és így is-
mét elektromos munkavégzésre (kisülés) alkalmassá válnak. Mûködésük során ez a kétirányú
mûvelet többször megismételhetõ.

3. Tüzelûanyagelemek: nem reverzibilisen mûködõ galvánelemek, újra nem tölt—hetõk, de
a kémiai reagensek folyamatos adagolásával folytonosan üzemeltethetõk.

Általánosan a galvánelemeket a következõ tulajdonságaikal jellemzik:
Üresjárási feszültség: a terhelés nélkül mérhetõ feszültség. Megegyezik az e.m.f.-el, (elekt-

romotoros feszültség). É rtékét Voltban adják meg.
Energiasûrûség: 1 kg tömegû elembõl kivehetõ elektromos energia. Értékét J/kg vagy

wattóra/kg-ban mérik. A hatásfoktól is függ, ezen keresztül attól is, hogy milyen áram mel-
lett és mennyi ideig használjuk az áramfo rrást.

Kapacitás: az elemben felhalmozott (kivehetõ) töltés mennyisége. Értékét Amperóra (Ah)
egységben szokás megadni. Kis elemek esetén mA⋅h-ban.

Terhelhetõség: az a legnagyobb áram, amelyet az elem még károsodás nélkül elvisel. Na-
gyobb elemekre A, kisebbekre mA-ben adják meg.

Önkisülés: az a folyamat, amely során terhelés (használat) nélkül kimerül az elem. A teljes
kimerüléshez szükséges idõt szokás megadni. Ez a primer elemek szavatossági idejével azo-
nos.

Élettartam: primer elemeknél legfeljebb az önkisülés ideje. Akkumulátoroknál és
tüzelõanyag-elemeknél az üresjárási feszültség lényeges csökkenése nélküli has ználati idõ.

Amperóra hatásfok: akkumulátoroknál a terheléskor leadott töltés és a feltöltéskor befek-
tetett töltés aránya százalékban kifejezve.

Wattóra hatásfok: akkumulátoroknál a kisütéskor nyerhetõ munka és a töltéskor befekte-
tett munka aránya százalékában kifejezve. Mivel kisütés közben a feszültség általában  az
e.m.f. értékénél kisebb, ezért ugyanaz a töltés kisebb munkát végez, mint feltöltéskor. Ezért
a wattóra hatásfok mindig kisebb az amperóra hatásfoknál.

Belsõ ellenállás: az elem (ohmikus) ellenállása. Nehezen lehet megmérni. Általában kis ér-
ték: 0,001-1 Ohm.

Az ismert primér elemeket és mûködésüket meghatározó kémiai folyamatokat az alábbi
táblazat foglalja össze.
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Elem neve,
feltalálás éve

Celladiagram Anódfolyamat
katódfolyamat

e.m.f.
V

1 Daniell-elem 1836 (-) Zn ZnSO 4-oldat
CuSO 4 -oldat Cu (+)

Zn → Zn2+ + 2e -

Cu2+ + 2e - → Cu

1,1

2 Poggendorf-féle
krómsavas elem,
1852

Zn K2Cr2O 7 + H2SO 4 C Zn → Zn2+  + 2e -

Cr2O 72-+14H++6e -→2Cr3+7H2O

2,0

3 Leclanché-elem,
1868

Zn NH4Cl -oldat MnO2 C Zn → Zn2+  + 2e -

2H++2MnO2+2e -→H2O+Mn 2O 3

1,5

4 Lalande- elem, 1874 Zn NaOH-oldat CuOCu Zn → Zn2+  + 2e -

CuO+H2O+2e -→Cu+2OH-

1,1

5 szárazelemek 1888
Leclanché magné-
ziumos

Zn NH4Cl+ZnCl2-oldat MnO2 C
ugyanaz Zn helyett Mg-vel

Lásd 3-ast 1,5
1,,9

6 alkálihidroxidos
szárazelemek

Zn KOH-oldat MnO2 Fe Lásd 3-ast 1,5

7 Ruben-Mallory hi-
ganyoxidos elem
1945

Zn KOH-oldat HgO Hg Zn → Zn2+  + 2e -

HgO+H2O+2e -→Hg+2OH-

1,34

8 Oxigén belégzõ
elem

Zn NaOH-oldat C/O2 Zn → Zn2+  + 2e -

H2O+1/2O 2+2e -→2OH-

1,4-1,5

9 Vízzel aktiválható
elemek

Mg AgCl Ag
Mg CuCl Cu

Mg → Mg2+  + 2e -

Ag++ e+ → Ag
Cu2++ 2e - → Cu

1,5
1,6

A gyakorlatban használt primér galvánelemek három típusba sorolhatók:
a.) Leclanché-típusú szárazelemekben az elektrolitot (magnézium-klorid) liszttel elkever-

ve és kocsonyásítva használják. 1,5 V-os hengeralakú elem (ceruzaelem), v. 3V, 4,5 V és 9 V-
os telepek formájában forgalmazzák õket. Általában nagy fogyasztású, hordozható készülé-
kek áramforrásaként használják (rádiók, elemlámpák, kazettásmagnók, magnetofonok, zseb-
számológépek)

b.) Alkálihidroxidos szárazelemek - az elektrolit állagát hasonlóan valósítják meg, mint az
elõzõ típusnál. Kapacitásuk 4-5-szöröse a Leclanché-típusú elemekének. Az „alkaline” v.
„duracell” márkanevekrõl lehet felismerni. Különösen nagyfogyasztású készülékekben hasz-
nálják: fényképezõgépek motorja, villanófénykeltõ.

c.) Mallory-típusú higany-oxidos elemek: nagy élettartalmúak (több év), feszültségük ki-
merülésükig gyakorlatilag nem változik. Terhelhetõségük viszonylag kicsi, drágák. A
hõmérsékletkülönbséget jobban tûrik, mint a többi típus, 0-65 0C között has ználhatók.

Van olyan változatuk, amelyben cink helyett indium-bizmut ötvözetet használnak anód-
ként. Ezekben az energiasûrûség nagyobb, s élettartamuk is hosszabb. Karórák áramforrása-
ként használják.

A vízzel aktiválható elemeket, speciális céllal készítik: pl. búvárok jeladóját mûködtetik.
Ezeket szárazon készítik, s tárolják (5 évig is lehet). Mûködni akkor kezdenek, ha tengervíz-
be (sós víz) áztatják. Pl. egy 50 g tömegû Mg/AgCl/Ag összeállítású elem mentõövhöz sze-
relve 8 órán át mûködtet egy 1,5 wattos lámpát.

A Li/Ni-halogenid/Ni-elemekre jellemzõ a nagy teljesítmény és nagy kapacitás. Hátrá-
nya, hogy csak nemvizes elektrolitban használható, mivel a Li bontja a vizet. Az elem
energiasûrûsége olyan nagy, hogy sikerült vele egy elektromos autónak 250 km utat megten-
nie elemcsere nélkül. Számos olyan elem ismert, amelyek nemvizes elektrolitet használnak.
Ezek általában magas hõmérsékleten mûködnek, anódjuk többnyire alkáli fém. Nagy a
terhelhetõségük és energiasûrûségük.

 Szekunder elemek, akkumulátorok
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a.) Legelterjedtebb, viszonylag nagy igénybevételnél használt szekundér áramforrás az
ólomakkumulátor.

A mûködését biztosító kémiai folyamat:

Pb + 2H2SO4 + PbO2 ℜ 2PbSO4 + 2 H2O

Az 1. folyamat a használatkor, a kisülés közben, a 2. a töltés során valósul meg. Az
ólomakkumulátor mûködése akkor optimális, ha a kénsav koncentrációja nem kisebb  17-
20%-nál (ρ=1,1 kg/dm3), de nem nagyobb 34-35%-nál.(ρ=1,25 kg/dm3) Az akkumulátor-
ban felhalmozott töltésmennyiség arányos a kénsav mennyiségével, így az elektrolit
sûrûségével.

Az 1. ábra az akkumulátor feltöltöttségének függvényében a kénsav elektrolit sûrûségét
mutatja. Egy ólom akkumulátor megfelelõ használat mellett 5-6 évig 80%-os hatásfokkal
használható. Ennek feltételeit a 2. ábra segítségével állapíthatjuk meg. A két változós függ-
vény elemzésébõl megállapítható, hogy kis árammal, folyamatos (hosszú idõn át) használat
esetén legnagyobb a hatásfoka az akkumulátornak. Ha többször, rövidebb ideig használjuk,
csökken a hatásfoka. Ha nagy a terhelés rövid idõ alatt, akkor a hatásfok nagyon lecsökken
(1 A-es igénybevétel). Így parkolásnál, éjszakai világítás használatakor 80%-os hatásfokkal
mûködik az akkumulátor, viszont többszöri önindítózásnál (100 A-es igénybevétel) a hatás-
fok 10% alá csökkenhet, kimerül az akkumulátor.

b.) Lúgos akkumulátorok
- Legrégebben használt a Ni-Fe, vagy Edison akkumulátor. A mûködését biztosító kém i-

ai reakció egyenlete:

Fe + Ni2O3 + 3H2O ℜ Fe(OH)2 + 2Ni(OH) 2

Hatásfoka 60%. Jelentõsen könnyebb mint az ólomakkumulátor és jobban bírja a túlter-
helést és rázkódást.

Az akkumulátor negatív elektródja vas (ez a tartóedény szerepét is betõlti), a pozitív
elektród nikkel(III) –oxiddal körülvett nikkellemez, az elektrolit 20% KOH oldat. Az e.m.f.-
e 1,3V, hatásfoka ~60%. Hatásfoka javítható, ha vas helyett kadmiumot használnak.
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1. ábra
Az ólomakumulátor elektroliitjának sûrûsége a

feltôltöttség függvényében.

2. ábra
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Kisméretû nagyobb energiasûrûségû akkumulátorok az ezüst-cink lúgos akkuk. Ennek
anódja cink, katódja Ag2O réteggel körülvett Ag lemez, s KOH oldat az elektrolit.
Nagytiszatsági fokú anyagokat igényel, ezért drága.

Az akkumulátorokat általában összekapcsolva, telepek formájában használják. Sorosan
kapcsolva n elemet az elektromotoros feszültség n-szeresére nõ. Ha párhuzamosan kapcsol-
ják õket, akkor az üzemeltetésnél megengedhetõ maximális áramerõsség nõ n-szeresére.

Tüzelõanyag-elemek
Égési reakciók kémiai energiáját alakítják elktromos energiává jó hatásfokkal (szén,

szénmonoxid, hidrazin, szénhidrogének, alkoholok, alkálifémek, oxigénnel való reakcióján
alapulnak).

Elktrolitjuk általában alkálihidroxid oldat. Az anód egy elektrolitbe merülõ porózus csõ,
mely falán katalizátor található. Ebben áramoltatják az üzemanyagot, amely a katalizátor fe-
lületén oxidálódik, miközben elektronokat ad át a katalizátorfémnek. A katód szintén az
elektrolitba merülõ katalizátoros csõ, amelybe oxigént vagy levegõt nyomnak. A katalizátor
felületén az oxigén redukálódik, ehhez szükséges elektronokat a katalizátor fémtõl kapja. Az
elem mûködése folyamatosan biztosítható, ha az üzemanyagot és oxigént folytonosan pó-
tolják. Ezeket is telepek formájában használják ugyanabba az elektrolitba több
elektroncsõpárt merítve, s ezeket sorba kapcsolják. Az elem mûködése közben az elktrolit
összetétele nem változik, mivel a redukció során vízbõl OH- ionok, s az oxidáció során OH–

ionokból víz képzõdik. A gáznemû termékek távoznak a cellából. Gyakorlatilag az elem ad-
dig képes mûködni, amíg a katalizátor aktív. A tüzelõszer elemek hátrányai: magas mûködési
hõmérséklet (több mint 100oC) és a katalizátorok szennyezõdésekkel szembeni érzékenysé-
ge.

A különbözõ típusú galvánelemek gyakorlatban való alkalmazása történetének több is-
mert magyar vonatkozása is van.

Jedlik Ányos már 1840-ben kezdte a galváneleemket tanulmányozni és 1854-ben akku-
mulátort készített. Platinarúddal bevont szénlemezeket használt elektródokként savval kezelt
fakeretbe fogott papírcellákban. Gyártásukra és forgalmazásukra társaságot alapított (Homor
Leo és Csapó Gusztávval). A párizsi kiállításon III.Napóleon díját akakrták elnyerni, de szál-
lítás közben megsérül, s nem volt bemutatható. Azért francia szabadalamt szereztek rá s
franciaországi gyártásukat is elkezdték. Jó feszültséget adtak ezek a nagyon kényes akkumu-
látorok, de nem állták a versenyt az újabb tehnikai megoldásokkal.

1859-ben a francia G. Plonté felfedezte az ólomakkumulátort. Használhatatlanságának
két oka volt. Eektrolitként 10%-os kénsavoldatot használt, s még nem ismerték a dinamót,
ezért nerm lehetett tölteni. Jedlik 1867-ben készített egy ólomakkumulátort, amelynek
anódja mangánoxiddal bevont ólomlemez, a katódja ólomkivezetéssel ellátott szénlemez
volt.

Az elsõ közvilágításra is alkalmas akkumulátorokat szintén magyarok készítették, a sel-
mecbányai Bányászati Akadémia két tanára:  Schener István és Farboky István. Õk
elektódokként öntött és rácsozott ólomrámát használtak, a negatív elektródot ólomoxiddal,
a pozitívat ólomoxid és mínium keverékével töltötték ki. Megállapították, hogy az optimáis
kénsavkoncentráció 30%. A Bányászati Akadémiát ilyen akkumulátororkkal világították (104
db.). Megnyerték a bécsi operaház elektromos világítására kiírt pályázatot (4000 db.50 kg-os
telep szolgáltatta az áramot). A Burgtheaterben 540 db. 300 kg-os telepük világított, a tele-
peket dinamó-elektromos árammal töltötték. Ennek megvalósítása megpecsételte az akku-
mulátor telepek sorsát. A dinamó, – mivel az áram a vezetéken szállítható volt – kiszorította
az akkumulátorokat a közvilágításból.

Ennek ellenére az akkumulátorok történelme ezzel nem zárult le. Napjainkban is kiemelt
szerepük van az egyenáram termelésben, minden olyan esetben, ahol a vezetékes áramszál-
lítás nem oldható meg, pl. földi gépjármûvek, ûrjármûvek esetén.

Máthé Enikõ


