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MEMLAB - MeltSpun and Sintered Metal Fibre Networks for Lead-Acid Battery 

Advancement 

 

Περίληψη 

Η αλλαγι του κλίματοσ είναι μία από τισ μεγαλφτερεσ απειλζσ που αντιμετωπίηει ο 

ςθμερινόσ κόςμοσ. Στθν προςπάκεια αντιμετϊπιςθσ αυτοφ του φαινομζνου 

εντάςςεται και θ χριςθ τεχνολογιϊν χαμθλϊν εκπομπϊν άνκρακα. Προςφάτωσ τα 

Υβριδικά Ηλεκτρικά Οχιματα ζχουν παρουςιαςτεί ωσ θ πιο επιτυχισ λφςθ μζχρι 

ςτιγμισ. Προσ το παρόν αυτά τα Οχιματα χρθςιμοποιοφν ιόντα λικίου και 

μπαταρίεσ τφπου NiM λόγω τθσ υψθλισ ιςχφοσ τουσ κατά αναλογία βάρουσ. Οι 

μπαταρίεσ μολφβδου-οξζοσ είναι θ φκθνότερθ επιλογι, αλλά δεν χρθςιμοποιοφνται 

λόγω τθσ χαμθλισ ιςχφοσ τουσ κατά αναλογία βάρουσ. 

Το ζργο MEMLAB επιδιϊκει να λφςει αυτό το πρόβλθμα μζςω τθσ ανάπτυξθσ 

χαμθλοφ βάρουσ θλεκτροδίων για χριςθ αυτϊν ςτισ μπαταρίεσ τφπου μολφβδου-

οξζοσ. Το ζργο κα χρθςιμοποιιςει τθν τελευταία τεχνολογία παραγωγισ ινϊν για τθ 

δθμιουργία δικτφων τιτανίου και ινϊν αλουμινίου. Αυτά κα πρζπει να 

επικαλυφκοφν με μόλυβδο και με οξείδιο του μολφβδου.  

 

Στόχος 

Στόχοσ του ζργου ;ίναι να επιτευχκεί μείωςθ μεγαλφτερθ από 50% ςτο ςυνολικό 

βάροσ τθσ μπαταρίασ μολφβδου-οξζοσ αυξάνοντασ ζτςι ςθμαντικά τθν ιςχφ τθσ κατά 

αναλογία βάρουσ, ζτςι ϊςτε να χρθςιμοποιθκοφν ωσ εναλλακτικι λφςθ ςτα 

υβριδικά θλεκτρικά οχιματα. 

Εκτόσ από τθν εφαρμογι ςτθν αγορά υβριδικϊν θλεκτρικϊν οχθμάτων, θ 

αντικατάςταςθ των κανονικϊν μπαταριϊν μολφβδου-οξζοσ (οι οποίεσ περιζχουν 

μεγάλεσ και βαριζσ ποςότθτεσ μολφβδου) από ελαφριζσ μπαταρίεσ μολφβδου-

οξζοσ, κα οδθγιςει επίςθσ ςε ςθμαντικι μείωςθ τθσ ρφπανςθσ. Ο αρικμόσ των 
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μπαταριϊν μολφβδου-οξζοσ που καταςκευάηονται ςτθν Ευρϊπθ είναι περίπου 70 

εκατομμφρια ετθςίωσ.  

Η κοινοπραξία του ζργου ζχει δθμιουργθκεί ζτςι ϊςτε οι εταίροι του ζργου να 

παρζχουν τθν απαραίτθτθ τεχνικι ζρευνα ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ζργου. Η 

επιτυχισ ολοκλιρωςθ του ζργου MEMLAB κα ενιςχφςει ςθμαντικά τθν 

ανταγωνιςτικι κζςθ των Μικρομεςαίων Επιχειριςεων  που ςυμμετζχουν για το 

άνοιγμα δφο νζων αγορϊν, για τα υβριδικά θλεκτρικά οχιματα και τθν επζκταςθ 

των αγορϊν ςτισ υφιςτάμενεσ αγορζσ, μπαταρίεσ μολφβδου-οξζοσ. Επιπλζον, θ 

κοινοπραξία του ζργου κα επιδιϊξει επίςθσ να προςδιορίςει και να αξιολογιςει 

περαιτζρω εφαρμογζσ τθσ αγοράσ, όπωσ για παράδειγμα τθν παραγωγι ινϊν κακϊσ 

και τισ κυψζλεσ καυςίμου. 
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