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B A T E R I J E

drugo vrsto baterij povzroči velikansko ško
do, ki jo potem neupravičeno pripisujemo 
slabi kakovosti baterij. NiCd, NiMH in Li
ion baterije imajo različne karakteristike, 
zato so režimi polnjenja povsem drugačni 
in terjajo rabo različnih polnilcev. Ti se dalje 
delijo na industrijske in osebne; mi se bomo 
omejili na slednje, ki imajo spet vrsto pod
skupin.

Polnilci morajo biti vsaj sposobni dolo
čiti, kdaj je baterija polna, priporočljivo pa 
je, da znajo tudi v vmesnih korakih oceniti 
stopnjo napolnjenosti. To počno v glavnem 
z merjenjem napetosti na bateriji, v NiCd in 
NiMH pa je pomemben podatek še tempe
ratura baterije.

Hitrost polnjenja podajamo v enotah C, 
kjer 1C pomeni napolnitev do polne kapa
citete v eni uri, 0,1C pa v desetih urah. Za 
NiCd baterije so na voljo zelo preprosti po
časni polnilci (0,1C), ki so namenjeni pol
njenju čez noč in nimajo senzorjev. Hitri 
polnilci so nekoliko hitrejši (od 0,3C do 1C), 
zato potrebujejo senzorje za stanje baterije. 
Napetost NiCd baterij se malenkostno zni
ža, tik preden so polne, hkrati pa tempera
tura zelo naraste, kar je znak za konec pol
njenja. V NiMH baterijah je padec napetosti 

Tančica skrivnosti
V preteklosti smo za določene baterije empirično ugotovili, da odlično 
delujejo, in opisali njihove značilnosti, kemija v njih pa je bila neznanka. 
NiCd baterije poznamo že od leta 1898, a vse do 60. let niso podrob-
no poznali reakcij, ki tečejo v njih. Šele spektroskopija IR je razrešila 
ta problem. Danes pri razvoju baterij uporabljajo tudi elektronske 
mikroskope, s katerimi si lahko ogledajo površino elektrod z ločljivostjo 
posameznih atomov.

Tako kemijsko delujejo današnje baterije:
Svinčev akumulator: Pb + PbO2 + 2 H2SO4 → 2 PbSO4 + 2 H2O
NiCd: 2 NiO(OH) + Cd + 2 H2O → 2 Ni(OH) 2 + Cd(OH) 2
NiMH: NiO(OH) + MH + H2O → Ni(OH)2 + M + H2O
MH je medkovinska spojina sestave XY

5
, kjer je X lantan, cerij, neodimij 

ali prazeodimij, Y pa nikelj, kobalt, mangan ali aluminij.
Li-ion: LiCoO2 + 6x C → x LiC6 + Li1-xCoO2

*1C predstavlja tok, ki v eni uri prenese naboj, ki ustreza kapaciteti napolnjene baterije. Odvisen je od velikosti in števila celic.
Povzeto po Cadex Electronics: Batteries in a Portable Word.

svinčeni akumulator NiCd NiMH Li-ion

napetost celice 2 V 1,25 V 1,25 V 4 V

energijska gostota 30-50 Wh/kg 40-80 Wh/kg 60-120 Wh/kg 110-160 Wh/kg

življenjska doba (število ciklov) variira 1500 500 1000

odpornost na prenapolnjenje velika srednja nizka zelo občutljive

čas hitrega polnjenja 8-16 ur 1 ura 2-4 ure 2-4 ure

samoizpraznitev v enem mesecu 5% 20% 30% 10%

maksimalni tok* 5C 20C 5C 2C

tok za optimalno delovanje* 0,2C <1C 0,5C <1C

shranjevanje napolnjene, polniti vsake pol leta ni pomembno, lahko so prazne 40 % polne

cikel polnjenja prekinitev ne škoduje prekinitev ni priporočljiva prekinitev ne škoduje, polnjenje do maksimuma in popolno praznjenje 
ni priporočljivo

popolna izpraznitev izrablja baterijo enkrat mesečno, za raztapljanje kristaliničnih oblog škoduje bateriji

spominski efekt ✗ Obstaja ✗

kalibracija ni potrebna vsakih nekaj mesecev izprazniti in napolniti če sumimo nepravilno javljanje stanja, izprazniti in ponovno napolniti

segrevanje med polnjenjem zmerno, proti koncu ✓ ✗

po polnjenju nič odstraniti iz polnilca (segrevanje!) pametni polnilci izključijo polnjenje

Li-ion baterijo polnimo najprej pri 
konstantnem toku do 80 % nazivne 
kapacitete, potem pa pri konstantni 
napetosti do točke, ko tok upade na 
tri odstotke začetnega toka. Konca 
cikla ne moremo zaznati z merje-
njem temperature, ker se baterija ne 
segreva, ali padcem napetosti, ker 
ga ni. Ko se baterija postara, njena 
napetost upade, zato jo bo sčasoma 
polnilec polnil čez mero.

Napetost celic v bateriji se pri pol-
njenju zvišuje (vedenje NiMH je zelo 
podobno NiCd). Tik pred napolnitvijo 
napetost NiCd, NiMH in svinčevega 
akumulatorja malce upade. To je 
eden izmed znakov za konec polnje-
nja. Li-ion baterije, ki so še posebej 
občutljive za čezmerno polnjenje, 
tega učinka ne kažejo.
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