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Çinko-Hava Pilleri
azalmas›. Ya da pillerin s›k s›k
de¤iﬂtirilmesi zorunlulu¤u. Ancak son
zamanlarda giderek artan bir
kullan›m alan› bulmaya baﬂlayan
çinko-hava pilleri, bu s›k›nt›lar›
gidermekle kalmay›p, daha büyük
sorunlar›m çözümü için de kap›y›
aralar görünüyor. Küçük elektronik
ayg›tlarda kullan›lmaya baﬂlayan bu
piller, örne¤in alkalin pillere göre çok
daha az yer kaplay›p üç kat daha
fazla enerji sa¤l›yorlar.
Asl›nda çinko-hava pilleri de s›radan
pillerin yapt›¤› gibi kimyasal

Minyatür radyolar, dizüstü
bilgisayarlar, cep telefonlar›,
kalkülatörler ça¤›nda yaﬂ›yoruz. Bu
ayg›tlar›n daha yeni, daha marifetli
modelleri hepimizin dikkatini çeker
de, nedense bunlar› çal›ﬂt›ran piller
akl›m›za bile gelmez. Oysa, dikkat
çekmeyen bu küçük güç kaynaklar›
ka¤›t-kalem, hatta haberleﬂme
güvercinleri ça¤›na geri dönmemizi
önleyen yaﬂamsal önemde nesneler.
Ancak getirdikleri kadar götürdükleri
de var. Örne¤in sinirlerimiz. En
gerekli oldu¤u zamanda ﬂarjlar›n›n
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Pilin güç sa¤lamas› gerekti¤inde, küçük
bir fan, dar ve uzun kanallardan
düzenek içine hava çeker.
Fan kapat›ld›¤›nda, kanallar›n darl›¤›
hava moleküllerinin serbestçe
dolaﬂmas›n› engeller. çinko jelinin
havayla temas›n›n s›n›rlanmas›,
hücrenin raf ömrünü üç haftada, üç aya
ç›kart›r.

tepkimeler yoluyla elektrik gücü
oluﬂturuyorlar. Ancak öteki piller gibi
gerekli tüm maddeleri bir k›l›f içine
doldurmak yerine, en temel tepkime
araçlar›ndan oksijeni, havadan
sa¤l›yorlar. Oksijen molekülleri
hücreye üzerindeki küçük deliklerden
girerek delikli karbondan yap›lm›ﬂ bir
art› yüklü elektrodla (katod) temasa
geçiyor. Karbondaki mikroskobik
deliklerde bulunan su ve öteki
moleküller, oksijenle tepkimeye
girerek hidroksil (HO) oluﬂturuyorlar.
Bu moleküllerle daha önceden var
olan öteki hidroksiller bir hava
perdesinin içinden geçerek çinko
jelinden oluﬂan eksi yüklü bir
elektroda (anod) ulaﬂ›yor. Burada
hidroksiller bir çinko molekülüne
ba¤lanarak zinkat denen bir bileﬂim
oluﬂturuyorlar. Bu karars›z bileﬂim de
hemen iki hidroksil, bir su molekülü
ve çinko oksite ayr›ﬂ›yor. Bu ayr›ﬂma
s›ras›nda serbest kalan iki elektron
bir devre içinden geçerek genellikle
bir cep telefonu ya da iﬂitme cihaz›
olan ayg›ta güç sa¤l›yor.
Tepkime arac›n›n havadan al›nmas›,
mekân gereksinmesini azaltt›¤›ndan
daha küçük ve daha hafif pil
tasar›mlar›na olanak sa¤l›yor. Ayr›ca
kablosuz cihazlarda kullan›lan baz›
pillerin aksine, çinko-hava pilleri hiçbir
zehirli madde içermiyorlar; alev alma
ve baﬂka maddelerle tepkimeye girme
tehlikesi de bulunmuyor. Tersine,
yeniden dönüﬂtürülebiliyor,
at›labiliyor, hatta baz› türlerinde
içindeki çinkonun yenilenmesiyle
ömürleri uzat›labiliyor. Tek sorunlar›,
havayla sürekli temas halinde
olmalar›, çinko jelini kurutabiliyor, ya
da hava çok nemliyse, su buhar›na
bo¤abiliyor. Her iki durumda da pilin
etkisi azal›yor. Baz› firmalar bu soruna
karﬂ› da çareler düﬂünmüﬂler. Örne¤in,
AER Energy Resources, ayg›t
kapat›ld›¤›nda içindeki hava dolaﬂ›m›n›
s›n›rlayan bir düzenek geliﬂtirmiﬂ
(alltaki küçük çizim). Electric Fuel adl›
bir baﬂka ﬂirket de, çinko-hava pili
teknolojisini otomobiller için
uyarlamaya çal›ﬂ›yor. Sonuç baﬂar›l›
olursa, benzin yerine bedava havayla
çal›ﬂan araçlara kavuﬂabilece¤iz.
Technology Review, Eylül 2001

