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BATTERIER OCH GALVANISKA ELEMENT

• Ett batteri består av ett eller flera galvaniska element

• I ett galvaniskt element sker kemiska reaktioner som ger upphov till elektrisk 
ström

• Batteriets minuspol består av oädla metaller, som kan lämna ifrån sig 
elektroner.

• Batteriets pluspol tar emot elektroner. Oftast består pluspolen av joner eller 
jonföreningar



DANIELLS GALVANISKA ELEMENT
• Minuspolen består av zink som är nedsänkt i en lösning 

med zinkjoner

• Pluspolen består av koppar som är nersänkt i en lösning 
med kopparjoner

• Om en elektrisk ledare kopplas mellan minuspolen av 
zink och pluspolen av koppar, startar kemiska reaktioner

• Vid minuspolen blir zinkatomer till zinkjoner och 
elektroner. Mha ledaren strömmar elektronerna till 
pluspolen. Vid pluspolen tas elektronerna upp av 
kopparjoner och koppar bildas

• För att en ström av elektroner ska kunna fortsätta att 
flöda, måste joner kunna förflytta sig mellan lösningarna

• Ju större skillnad i ädelhet mellan metallerna desto 
högre spänning  kan batteriet producera



BATTERIER MED ZINK OCH BRUNSTEN

• År 1866 uppfanns ett batteri där zink fungerade som minuspol och brunsten som 
pluspol. Än idag är batterier som innehåller zink och brunsten de vanligaste 
batterierna i hemmen

• Brunstens kemiska namn är mangandioxid (MnO2) Det är en jonförening vars positiva 
joner är manganjoner (Mn4+) och det är de som tar upp elektronerna från zinken.

• Ett galvaniskt element med zink och brunsten, kan ge spänningen 1,5 volt

• Följande reaktioner sker:
• Minuspolen: Zn –> Zn2+ + 2e-

• Pluspolen: Mn4+ + e- –> Mn3+



ALKALISKA BATTERIER

• Detta är numera den vanligaste typen av 
brunstensbatteri

• Minuspolen (anod) består av zinkpulver 
innanför brunstenen

• Mellan anod och katod (pluspolen) finns ett 
skikt av porös plast.

• Zinkpulvret och brunstenen är båda indränkta 
i en kaliumhydroxidlösning (en elektrolyt)

• Kaliumhydroxidlösningen är alkalisk (basisk), 
vilket har gett batteriet dess namn



LITIUMBATTERIER

• Denna typ av batterier har en minuspol av litium istället för zink

• Litium är oädlare än zink vilket gör att spänningen i batteriet ökar. I detta 
fallet blir spänningen 3 volt istället för 1,5 volt

• De är dyrare men innehåller mer energi och de har längre hållbarhet

• Denna typ av batterier används tex i brandvarnare och pacemakers 



KNAPPCELLSBATTERIER

• Denna typ av batterier används i miniatyrelektronik

• De ser ut som små silverknappar

• Alkaliska, litium och silveroxid är tre typer av batterier som förekommer som 
knappcellsbatterier

• Tyvärr innehåller de ofta kvicksilver


