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Forord
Korrekt valg og anvendelse af batterier er en vanskelig opgave, som kræver god indsigt i
batteriers karakteristiske egenskaber og virkemåde. Mange henvendelser om hjælp gennem årene har vist, at batterier giver problemer i virksomhederne. Disse henvendelser
førte i 1986 til, at DELTA, dengang ElektronikCentralen, tog initiativ til etablering af erfagruppen: "BATTERIER OG POWER BACK-UP".
Gruppen var oprindeligt en betalingsgruppe uden for SPM's regi, men i 1993 valgte
gruppen at fortsætte sit arbejde som medlem af SPM under betegnelsen: SPM-15,
"BATTERIER OG POWER BACK-UP". Gruppen har i de forløbne 15 år afholdt 54
møder og 2 seminarer samt foretaget 12 studierejser til batteri- og batterielektronikfabrikker og forskningscentre i Tyskland, Frankrig, Holland og Sverige.
Der er gennem gruppens arbejde indsamlet værdifuld viden på området, og det er gruppens opfattelse, at denne viden bør komme en bredere del af industrien til gode. Den indsamlede viden er gennem årene blevet samlet i gruppens mødereferater og studierapporter, og for at virksomheder uden for gruppen kunne få udbytte af den indsamlede viden,
var det nødvendigt at foretage en redigering af stoffet, der som resultat og med støtte af
SPM blev udgivet i 1991 som SPM-105: "Vejledning ved valg og anvendelse af batterier
til elektronikprodukter". Rapporten blev opdateret i 1997, og udgivet i 1998 som SPM142: "Vejledning ved valg og anvendelse af batterier til elektronikprodukter 2”.
Siden udgivelsen af SPM-142 er der sket flere markante fremskridt på batteriområdet.
Her skal nævnes, at Nikkel/metalhydrid batteriet nu er i storproduktion, og at sekundære
Lithiumbatterier i stor udstrækning anvendes i mobiltelefoner og bærbare computere.
Batteristyring i forbindelse med hurtigladning af NiCd- og NiMH-batterier er i stigende
omfang blevet overtaget af dedikerede IC'er, og til batterier i stationær drift er der udviklet nye metoder til bestemmelse af batteriets tilstand. Som noget helt nyt er miniaturebrændselsceller til anvendelse i små elektronikprodukter under udvikling og på standardiseringsområdet er der udkommet nye IEC-og EN-normer.
Rapporten indeholder også henvisninger til relevante hjemmesider på Internettet, som er
en udmærket kilde til nyt på området, samt nogle råd om søgning.
Nærværende rapport er en opdatering af SPM-142, baseret på gruppens arbejde siden
1997 og afspejler den udvikling, der har fundet sted på batteriområdet siden da, og det er
gruppens ønske, at rapporten vil være til gavn for virksomhederne.
Rapporten er udarbejdet af senioringeniør Per Halkjær Jacobsen, der fungerer som sekretær for erfagruppen.
Rapporten er finansieret af Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik (SPM).
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1.

Indledning
Det bedste valg og den optimale anvendelse af et batteri til en given anvendelse opnås
kun ved at sørge for, at batteriet indgår som et integreret led i forbindelse med produktets
koncept og udviklingsfase. Erfaringen viser, at valg af batteri i alt for mange tilfælde
gemmes eller glemmes til sidste øjeblik, hvorefter man er tvunget til halve løsninger.
Endvidere er det nødvendigt at have god indsigt i batteriers karakteristiske egenskaber
og virkemåde. Denne indsigt opnås ved omhyggelige studier af batterifabrikanternes application notes og datablade samt faglitteratur på området. Kun de største virksomheder
har mulighed for at have en batterispecialist i huset, og mange brugere er derfor nødt til
at forlade sig på batterileverandørernes råd og vejledning. Dette er også tilstrækkeligt for
at løse mange opgaver, men fremgangsmåden behøver ikke altid at munde ud i den bedste løsning i en given situation.
Formålet med denne rapport er at give den person i virksomheden, der er ansvarlig for
valg af batterier en kortfattet beskrivelse af de forskellige batterier, der er på markedet i
dag og forventes på markedet i den nærmeste fremtid, samt at summere batteriernes fordele og ulemper. Rapporten indeholder også et kapitel om sikkerhed og myndighedskrav
samt en oversigt over danske batteriagenturer.
Såfremt et mere dybtgående studium af batterier ønskes foretaget, indeholder rapporten
henvisninger til litteratur på området og til relevante hjemmesider på Internettet.

Per Halkjær Jacobsen
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2.

Beskrivelse af batterisystemer

2.1

Elektrokemisk celle
Batterier er opbygget af en eller flere elektrokemiske celler, der har den egenskab at
kunne lagre energi ad kemisk vej og omdanne denne energi til elektrisk energi.
En elektrokemisk celle består af tre hovedbestanddele:
En negativ elektrode
En positiv elektrode
En elektrolyt

Negativ elektrode

Positiv elektrode

Metal

Metaloxyd

Oxyderes / iltes
(bringes til højere valens under
afgivelse af elektroner)

Reduceres /afiltes
(bringes til lavere valens under
tagelse af elektroner)

op-

Figur 2.1 - Elektrokemisk celle

Den negative elektrode udgøres af et reducerende stof (normalt et metal), der ved energiomdannelsen oxyderes (iltes eller bringes til en højere valens) under afgivelse af elektroner.
Den positive elektrode udgøres af et oxyderende stof (normalt et metaloxyd), der ved
energiomdannelsen reduceres (afiltes eller bringes til en lavere valens) under optagelse
af elektroner.
Elektrolytten bidrager til iontransport (M+), således at oxydation og reduktion af elektroderne kan finde sted.

www.spm-erfa.dk
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Som aktivt negativt materiale anvendes metaller, der ved oxydation indstiller sig på negativt potentiale (f.eks. zink og lithium), og som aktivt positivt materiale anvendes oxyder, der ved reduktion indstiller sig på et positivt potentiale (f.eks. oxyder af mangan,
kviksølv og sølv). Potentialerne er ikke absolutte, men måles med reference til en brintelektrode.
Hvis man lod de aktive stoffer reagere direkte med hinanden, ville reaktionen ske under
udvikling af varme og uden nævneværdig spændingsforskel mellem elektroderne. I en
elektrokemisk celle sker reaktionerne først, når elektroderne forbindes galvanisk med
hinanden uden for cellen. Herved transporteres elektroner (e) fra den negative elektrode
til den positive elektrode, og der flyder en elektrisk strøm (I) den modsatte vej. Herved
muliggøres omdannelsen af den oplagrede kemiske energi til elektrisk energi.
Den kemiske energi kan være indbygget i cellen én gang for alle, og celle-reaktionen kan
kun forløbe i én retning. Disse celler anvendes i engangsbatterier som f.eks. almindelige
"tørbatterier", i det følgende kaldet primærbatterier.
I visse celler kan cellereaktionen forløbe i begge retninger. Disse celler anvendes i genopladelige batterier eller akkumulatorer, i det følgende kaldet sekundærbatterier.
Begreberne primær- og sekundærbatterier er valgt her, da de anvendes overalt i batteriverdenen. Begreberne er historisk betinget, idet man anvendte primærbatterier som f.eks.
voltasøjlen til opladning af sekundærbatterier, før man rådede over elektriske generatorer.
Brændselscellen er en elektrokemisk celle, der ikke kan lagre energien, men den kan
omsætte tilført "brændstof" (ilt og brint) til elektrisk energi. Som det senere vil blive beskrevet, findes der også hybridceller, hvor den ene elektrode principielt hører til i brændselscellen.

2.2

Primærbatterier
Primærbatterier omfatter gruppen af engangsbatterier. De mest anvendte primærbatterier
har zink eller lithium som negativ elektrode. Batterier med zink som negativt elektrodemateriale har positiv elektrode, som består af mangandioxyd (brunsten) eller andre metaloxyder. For lithium batteriernes vedkommende kan den positive elektrode udgøres af
andre kemiske bestanddele, hvilket vil blive beskrevet under de enkelte batterisystemer.
Det mest kendte primærbatteri er "brunstensbatteriet" eller "tørbatteriet". Brunstensbatteriet fås i tre versioner:
•

Leclanché batteriet hvor elektrolytten hovedsagelig er ammoniumklorid (på dansk
også kaldet "salmiak").

•

Zinkklorid batteriet (motor) der har zinkklorid som elektrolyt.

•

Alkalimangan batteriet der har kaliumhydroxyd som elektrolyt.

www.spm-erfa.dk
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I de seneste 10-15 år er der fremkommet en række primærbatterier med lithium som negativt elektrodemateriale. Anvendelsen af lithium har store fordele, idet lithium ud over
at være det letteste af alle metaller, også har en stor elektronegativ spænding. Disse
egenskaber indebærer, at lithium batterier er lette og har en stor cellespænding.
2.2.1

Leclanché batteriet
Leclanché cellens negative elektrode udgøres af et zinkbæger. Bægeret indeholder den
positive elektrode, der består af en kulstang, omgivet af mangandioxyd. Elektrolytten er
overvejende en vandig opløsning af ammoniumklorid (salmiak), men opløsningen indeholder normalt også zinkklorid. Moderne Leclanché batterier er indkapslet i stål.

Figur. 2.2 - Leclanché batteri, rundcelle (Eveready).

www.spm-erfa.dk
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Leclanché batterier fremstilles også af fladceller, som bl.a. anvendes i det kendte 9 V
batteri.

Figur. 2.3 - Leclanché batteri, fladcelle (TOSHIBA).

Fordelen ved denne udførelse er en betragtelig bedre udnyttelse af pladsen, hvorved den
volumetriske energitæthed bliver næsten dobbelt så stor som for batterier opbygget af
rundceller.
Fordele
Relativt gode lagringsegenskaber (ved lav temperatur!).
Miljøvenlig.
Lav pris.
Ulemper
Forholdsvis dårlige belastningsegenskaber (effekttæthed).
Dårlige lavtemperaturegenskaber.
Dårlige lagringsegenskaber ved normal temperatur.
Risiko for lækage ved lagring af afladede batterier.
Næsten udgået af markedet i de vestlige lande.
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2.2.2

Zinkklorid batteriet
Som navnet siger, anvendes der udelukkende zinkklorid som elektrolyt. Ellers er cellen
opbygget som Leclanché cellen. Anvendelse af zinkklorid har flere fordele, bl.a. at der
forbruges vand i forbindelse med cellereaktionen. Herved opnås en større sikkerhed mod
lækage.

Figur 2.4 - Zinkklorid batteri, rundcelle (TOSHIBA).

Sammenlignes zinkklorid cellen med Leclanché cellen fås følgende egenskaber:
Fordele
Større energitæthed.
Bedre belastningsegenskaber (effekttæthed).
Bedre spændingsforløb under afladning.
Bedre lavtemperaturegenskaber.
Bedre lagringsegenskaber (ved lav temperatur!).
Miljøvenlig.
Mindre fare for lækage.
Ulemper
Noget dyrere.
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2.2.3

Alkali-mangan batteriet
I alkali-mangan cellen anvendes en vandig opløsning af kaliumhydroxyd som elektrolyt.
Endvidere er cellen bygget omvendt i forhold til Leclanché cellen, altså med mangandioxyden yderst.

Figur 2.5 - Alkali-mangan batteri (Toshiba).

Den negative elektrode består af zinkpulver, og kontaktstift af zink. Den positive elektrode er et rør af sammenpresset mangandioxyd. Zinkpulverets store overflade samt kaliumhydroxydens store ledningsevne medfører, at alkali-mangan cellen har en væsentlig
lavere indre modstand end Leclanché og zinkklorid cellerne. Som i zinkklorid cellen
forbruges der vand i forbindelse med cellereaktionen. Herved opnås en større sikkerhed
mod lækage. Denne sikkerhed øges også på grund af den omvendte opbygning.
Kapacitetsmæssigt vil alkali-mangan cellen være Leclanché og zinkklorid cellerne overlegen, specielt i anvendelser med kontinuerlig høj strøm. Generelt er kapaciteten
50-100% større. Også lavtemperaturegenskaberne er væsentlig bedre, ligesom alkalimangan cellen har en lagringstid der er 2-3 gange længere. Cellen er over de seneste år
forbedret af flere fabrikanter. Bl. a. har Duracell US-patent på anvendelse af titatinumoxyd, TiO2 som katalysator til at øge elektrodereaktionen, og cellen forbedres endvidere
ved anvendelse af specielt fremstillede elektrodematerialer og gel-stoffer.
www.spm-erfa.dk

17

Alkali-mangan cellen fremstilles også som fladcelle. Det skal bemærkes, at denne udgave af alkali-mangan cellen blev udviklet af Hellesens, og anvendes i 9V batteriet. I 1992
købte Gold Peak (GP) gruppen i Hong Kong Alkaline Batteries fabrikken i Thisted af
GN Store Nord, som fremstiller denne specielle konstruktion af 9V-batteriet. Batteriet
adskiller sig fra de sædvanlige 9V-batterier ved at være opbygget af en patenteret stak af
rektangulære knapceller. Stakken bliver forseglet, og man undgår alle mellemforbindelser som i det traditionelle 9V-batteri med cylindriske celler. Desuden opnås en bedre udnyttelse af batterivolumenet".

Figur 2.6 - 9V Alkali-mangan batteri (Hellesens/Alkaline Batteries).

Cellen har IEC-betegnelsen LF22, og da der er 6 celler i batteriet, får dette betegnelsen
6LF22.
9V-batteriet fremstilles også af rundceller med betegnelsen LR61, og den tilsvarende
batteribetegnelse bliver således 6LR61. Denne udgave har dog ikke så stor kapacitet som
6LF22.
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Figur 2.7 - Alkali-mangan batteri (Varta).

Alkali-mangan cellen fremstilles også som knapcelle.

Figur 2.8 - Alkali-mangan knapbatteri (TOSHIBA).

En ulempe ved alkali-mangan cellen har været den miljømæssige belastning på grund af
cellens relativt høje indhold af kviksølv. Anvendelsen af kviksølv hænger sammen med
den negative elektrodes opbygning, der som tidligere nævnt består af zinkpulver og anvendelsen af den stærkt aktive kaliumhydroxyd. Zinkpulveret er i den sammenhæng
stærkt udsat for korrosion med brintudvikling til følge, hvilket tidligere blev modvirket
ved tilsætning af op til 3 vægtprocent kviksølv. De fleste fabrikanter har dog ad forskellige veje løst dette problem. F. eks. erstattes kviksølvet med korrosionshæmmere, almindeligvis organiske forbindelser baseret på polyethylen glykol, og zinkpulverets renhed
styres tæt, dvs. indholdet af metallerne jern, kobolt, vanadium og molybdæn holdes ekstremt lavt grundet deres katalytiske effekt på brintudviklingen, og der sørges for et afstemt indhold af bl. a. vismut, indium og calcium, for at bevare en god partikel til partikel, og partikel til kollektor kontakt. De alkali-mangan celler der produceres i dag, er
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praktisk talt alle kviksølvfrie, eller har et kviksølvindhold, der er under de 0,025 vægtprocent, som er EF-direktivets grænseværdi. Se Afsnit 5.2.3.
Sammenlignes alkali-mangan cellen med Leclanché og zinkklorid cellerne, fås følgende
egenskaber:
Fordele
Væsentlig større energitæthed.
Væsentlig bedre belastningsegenskaber (effekttæthed).
Bedre spændingsforløb under afladning.
Væsentlig bedre lavtemperaturegenskaber.
Bedre lagringsegenskaber (ved lav temperatur!).
Miljøvenlig.
Mindre fare for lækage.
Ulemper
En del dyrere.
2.2.4

Zink-kviksølvoxyd batteriet
Zink-kviksølvoxyd cellen fremstilles primært som knapceller og ganske små rundceller.
Zink-kviksølvoxyd cellens negative elektrode består af sintret zinkpulver og den positive
elektrode af presset kviksølvoxyd. Elektrolytten er kaliumhydroxyd. Spændingen er meget konstant under afladning (1,35 V).
Der kan være tilsat mangandioxyd, hvorved spændingen øges til 1,4 V, men afladningskarakteristikken er i dette tilfælde ikke så flad.
Sammenlignet med alkali-mangan knapcellen har zink-kviksølvoxyd cellen følgende
egenskaber:
Fordele
Væsentlig højere volumetrisk energitæthed (2-3 gange).
Flad afladningskarakteristik.
Høj belastbarhed (effekttæthed).
Normal anvendelsestemperatur 70ΕC.
Kan kortvarigt anvendes ved temperaturer op til 100ΕC.
Meget holdbar over for klimatiske og mekaniske påvirkninger.
Ulemper
Kviksølvindholdet.
Ikke så gode lavtemperaturegenskaber.
Høj pris.
Næsten ude af markedet grundet kviksølvindholdet
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2.2.5

Zink-sølvoxyd batteriet
Zink-sølvoxyd cellen ligner i de fleste henseender zink-kviksølvoxyd cellen, blot er
kviksølvoxyd erstattet med sølvoxyderne AgO eller Ag2O.
Celler med Ag2O elektrode har meget flad afladningskarakteristik og har både gode højog lavtemperaturegenskaber. Ved anvendelse af AgO elektrode fås langt større energitæthed end med Ag2O. Ulempen er imidlertid, at afladekarakteristikken har to spændingsniveauer, 1,8 V og 1,5 V.

Figur 2.9 - Zink-sølvoxyd batteri (TOSHIBA).

Sammenlignet med zink-kviksølvoxyd cellen har sølvoxyd cellen følgende egenskaber:
Fordele
Noget højere volumetrisk energitæthed.
Flad afladningskarakteristik (Ag2O).
Høj belastbarhed (effekttæthed).
Meget holdbar over for klimatiske og mekaniske påvirkninger.
Ulemper
Høj pris.
2.2.6

Zink-luft batteriet
Zink-luft cellen fremstilles primært som knapceller. Zink-luft cellens negative elektrode
består af sintret zinkpulver. Elektrolytten er kaliumhydroxyd. Den positive elektrode er
mere spændende. Den udgøres af aktivt kul, der kan optage og udnytte ilt fra luften til
oxydationsprocessen, og er således principielt en elektrode til brændselscelle (se Afsnit
2.1). Da kulelektroden er meget lidt pladskrævende, kan resten af volumenet fyldes op
med den negative elektrode. Herved opnås en volumetrisk energitæthed, der er dobbelt
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så stor som zink-sølvoxyd cellens. Ved levering er kulelektroden isoleret fra den omgivende luft med en folie, der skal fjernes inden cellen anvendes, da cellen som beskrevet
kræver ilt fra luften for at fungere. Omvendt ødelægges cellen, hvis der trænger kuldioxyd ind i den, eller hvis der trænger vanddamp ud, og elektrolytten herved udtørres. Dette kræver en meget speciel membran over kulelektroden, og PTFE (teflon) er et egnet
materiale til denne membran, ligesom det aktive kul er blandet med PTFE partikler.
Zink-luft cellen skal anvendes kontinuerligt, når isolationsfolien er brudt og har fundet
stor anvendelse til høreapparater.

Figur 2.10 - Zink-luft batteri (TOSHIBA).

Fordele
Høj volumetrisk energitæthed.
Flad afladningskarakteristik.
Gode lagringsegenskaber i forseglet tilstand.
Ulemper
Skal have adgang til luft fra omgivelserne.
Skal anvendes kontinuerligt, når isolationsfolien er brudt.
Kræver ca. 1 liter luft pr. Ah.
Større mulighed for lækage end for sølv og kviksølvbatterier.
2.2.7

Lithium-mangandioxyd batteriet (Li-MnO2)
I lithium-mangandioxyd cellen består den negative elektrode af lithium og den positive
elektrode af specielt varmebehandlet MnO2. Elektrolytten er lithium-perklorat i et organisk opløsningsmiddel.
Batteriet produceres som knapceller med relativ lav effekttæthed og som viklede cylindriske celler med en effekttæthed, der i dag nærmer sig Li-SO2 cellens (se Afsnit 2.2.10).
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Batteriet anvendes til f.eks. fotoudstyr og til lommeregnere.

Figur 2.11 - Lithium-mangandioxyd batteri (Li- MnO2), (SANYO).

2.2.8

Lithium-carbonmonofluorid batteriet (Li-CFn)
I lithium-kulstof monofluorid cellen består katoden af (CF)n og elektrolytten af lithiumfluoroborat opløst i butyrolactone.
Batteriet produceres som knapceller med relativ lav effekttæthed og som viklede cylindriske celler med højere effekttæthed. De sidstnævnte er ofte forsynet med sikkerhedsventil.

Figur 2.12 - Lithium-carbonmonofluorid batteri (Li-CFn) (Panasonic).

2.2.9

Lithium-thionylklorid batteriet (Li-SOCl2)
Lithium-thionylklorid cellen ligner til en vis grad Li-SO2 cellen (se næste afsnit). Den
positive elektrode består af porøst kulstof, og elektrolytten består af lithium-aluminiumklorid opløst i thionylklorid, som også er den aktive del i katodereaktionen. Cellen fremstilles både med høj og med lav effekttæthed.
www.spm-erfa.dk
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I Li-SOCl2 cellen med lav effekttæthed, som er den almindeligste, fylder den positive
elektrode det meste af cellens volumen med et tyndt lag lithium anbragt tæt mod indervæggen af bægeret. Denne udformning reducerer elektrodearealet betydeligt og hermed
også effekttætheden.
Den positive elektrode er ført ud via en glasgennemføring, der delvis fungerer som sikkerhedsventil.

Figur 2.13 - Lithium-thionylklorid batteri (Li-SOCl2) (SAFT).

2.2.10

Lithium-svovldioxyd batteriet (Li-SO2)
Lithium-svovldioxyd cellen fremstilles overvejende som viklet type, dvs. elektroderne er
lange strimler, der er rullet sammen. Dette giver en stor elektrodeoverflade med deraf
følgende stor belastbarhed (effekttæthed).
Den negative elektrode er en lithiumfolie, og den positive elektrode er porøst kulstof,
hvor svovldioxyd findes opløst i et organisk opløsningsmiddel (acetonitril), der samtidig
fungerer som elektrolyt.
Elektroderullen indelukkes i et bæger af forniklet eller rustfrit stål, hvortil den negative
elektrode tilsluttes, og den positive elektrode føres ud gennem en glasgennemføring.
Cellen tryksættes til 2-4 bar og er forsynet med en sikkerhedsventil, der åbner ved tryk
på ca. 30 bar og en termoventil, der åbner ved ca. 100ΕC.
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Figur 2.14 Lithium-svovldioxyd batteri (Li-SO2) (SAFT).

Den væsentligste fordel ved Li-SO2 batteriet - sammenlignet med andre lithium batterier
- er den store effekttæthed (100-500 W/kg).
Li-SO2 batteriet er først udviklet til militære formål og finder langt overvejende anvendelse her, men har også vundet indpas på civile områder, hvor anvendelsen kan ske under kontrollerede forhold (bøjer, nødsendere o.lign.).
2.2.11

Lithium-jerndisulfid batteriet (Li-FeS2)
Lithium-jerndisulfid batteriet der fremstilles af Energizer, er et 1,5V system, der tåler
særdeles høj belastning. Cellen fremstilles som viklet type, dvs. elektroderne er lange
strimler, der er rullet sammen. Dette giver en stor elektrodeoverflade med den deraf følgende stor belastbarhed (effekttæthed).
Den negative elektrode er en lithiumfolie, og den positive elektrode er jerndisulfid (pyrit
eller svovlkis), og elektrolytten er et organisk opløsningsmiddel.
De elektriske og mekaniske egenskaber sammenlignet med et alkalisk batteri fremgår af
følgende skema:
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Batterivægt (g)

Alkalisk Zn-MnO2

Li-FeS2

23

14,5

Nominel spænding (V)

1,5

1,5

Tomgangsspænding

1,6

1,8

Driftstid v/ 1400 mA (timer til 0,9V)

0,2

1,3

Driftstid v/ 1000 mA (timer til 0,9V)

0,4

2,1

Driftstid v/ 400 mA (timer til 0,9V)

2,7

5,7

Driftstid v/ 20 mA (timer til 0,9V)

117

122

5

10

Lagerholdbarhed (år)

Batteriet er m.a.o. fint til strømkrævende 1,5V applikationer, men vær opmærksom på
den noget højere tomgangsspænding, og undersøg om apparatet kan holde til den, eller
design apparatet til at modstå den.

2.3

Sekundærbatterier
I gruppen af sekundærbatterier findes der adskillige elektrokemiske systemer i brug.
F.eks. anvendes nikkel-brint batterier i udstrakt grad i satellitter, ligesom sølv-zink og
sølv-cadmium batterier finder begrænset anvendelse til satellit og militære formål. Nikkel-jern og nikkel-zink batterier finder især anvendelse til traktionsformål.
Denne rapport er begrænset til en beskrivelse af de sekundære batterisystemer, der i dag
anvendes til normale elektronikapparater, herunder lukkede bly- NiCd- NiMH-batterier
samt sekundære lithium systemer.

2.3.1

Blybatteriet
Blybatterier findes i mange versioner rækkende fra det velkendte startbatteri over større
batterier til traktionsformål til endog meget store stationære batterier på adskillige tusinde amperetimer.
Det karakteristiske for blybatterier til elektronikapparater er, at de er lukkede, og at elektrolytten (svovlsyre) er gjort immobil ved tilsætning af tixotropmiddel, eller ved at syren
er opsuget i separatoren. Endvidere er batterierne indrettet således, at rekombination kan finde sted. Rekombination gør det muligt at fjerne den ilt, der dannes ved overladning af batteriet og hindre brintudvikligen. Dette sker ved at den ilt, der dannes ved
den positive elektrode, finder vej til den negative elektrode, hvor der så dannes vand.
Den negative elektrode er væsentlig større end den positive, således at fuld opladning ikke kan opnås, hvorved brintudviklingen undgås. Gasvejen (for ilt) er gennem separatoren, der ikke er helt fyldt med syre (umættet eller starved). De to egenskaber, immobil
elektrolyt og rekombinationsevne, gør det muligt at fremstille batterierne i lukket udførelse, og dermed er de velegnede til elektronikapparater. Batterierne er dog ikke helt

www.spm-erfa.dk

26

lukkede, men forsynet med en ventil der åbner ved unormal drift, f.eks. overladning ved
for stor strøm eller ved kortslutning.
Det opladede blybatteri har rent bly som negativ elektrode og blyoverilte som positiv
elektrode. Når batteriet aflades, omdannes begge elektroder til blysulfat. Elektrolytten
indgår i den kemiske proces, således at syrekoncentrationen falder under afladning.
Lukkede blybatterier findes i flere udførelser.
2.3.1.1

Bly-gel batteriet

Figur 2.15 - Blybatteri med gel elektrolyt, plane elektroder (Varta).

Bly-gel batteriet var det første lukkede blybatteri på markedet og fungerer upåklageligt
ved normal drift. Rekombinationsevnen er ikke så stor, som de senere beskrevne batterier med umættet elektrolyt, hvorfor bly-gel batteriet er mere følsomt over for overladning.
Ved korrekt lademetode (se Afsnit 3.5) giver dette ikke problemer. Batteriet fremstilles i
to versioner, en til stationær drift og en til cyklisk drift.
2.3.1.2

Blybatteri med umættet elektrolyt, plane elektroder (AGM)
Blybatteriet med umættet elektrolyt og plane elektroder, også betegnet AGM (Absorbed
eller Absorbtive Glass Mat) ligner bly-gel batteriet i sin mekaniske konstruktion.
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Figur 2.16 - Blybatteri med umættet elektrolyt, plane elektroder (POWER-SONIC).

Elektrolytten er fastholdt ved kapillarkræfter i separatoren, der er er fremstillet af glasuld. Batteriet har på grund af den umættede elektrolyt en større rekombinationsevne end
bly-gel batteriet, men ellers er de karakteristiske elektriske data næsten identiske.
2.3.1.3

Blybatteri med umættet elektrolyt, viklede elektroder
En speciel udførelse af de lukkede blybatterier er batteriet med viklede eletroder. Som
navnet siger, er elektroderne udført som lange bånd, adskilt af separatoren. Båndene er
rullet sammen og danner en cylinder, der anbringes i et cylindrisk bæger.
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Figur 2.17 - Blybatteri med umættet elektrolyt, viklede elektroder
(Hawker Energy Products).

Fordelen ved dette system er en større effekttæthed end for systemet med plane elektroder, grundet det større elektrodeareal. Udførelsen blev udviklet af Gates, og markedsføres i dag af Hawker Energy Products under betegnelsen "Cyclon". En nærmere beskrivelse af batteriet findes i Ref. 6.2.4, samt ved søgning på nettet med søgeordene: +cyclon
+battery.
Sammenlignet med NiCd batterier kan følgende opstilles:
Fordele
Billigere.
Rimelig effekttæthed.
Stor cellespænding.
Lavere selvafladning.
Ulemper
Tåler ikke lagring i uopladet tilstand.
Ringere lavtemperaturegenskaber.
Ringere cyklisk levetid.
2.3.1.4

ThinLineTM batteriet
ThinLineTM batteriet er udviklet af Portable Energy Products (i dag Innergy Power Corporation) specielt til Laptop computere, Notebooks og bærbare instrumenter. Batteriet
har plane "gitre" af blyfolie med påsmurte aktive masser. Folierne er kapslet i en ABS
plast over- og underdel med pinde der går gennem pladerne for at øge kapslingens styrke. Blyfolierne er mekanisk ætset for at øge overfladearealet. Batteriets minimumstykwww.spm-erfa.dk
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kelse er ca. 9 mm. En af fordelene ved batteriet er den rektangulære form, som øger den
specifikke energitæthed, der opgives til 44 Wh/kg og 111 Wh/l, hvilket svarer til 30-50%
mere end traditionelle lukkede blybatterier. Den specielle opbygning sikrer, at svovlsyren ikke kommer i direkte kontakt med blyfolien, hvorved gitterkorrosionen nedsættes
væsentligt. Batteriet kan oplades til 90% kapacitet på 2 timer, og har en god effekttæthed
grundet de tynde elektroder. Yderligere information kan findes på www.portableenergy.com/tech/longbech.html og www.innergypower.com.

Figur 2.18 - ThinLineTM batteriet (Portable Energy Products).

2.3.1.5

TMFTM(Thin Metal foil) batteriet
TMF batteriet er udviklet af BOLDER Technologies Corporation. Batteriet har viklede,
ekstremt tynde blyfolie elektroder (0.2 - 0,25 mm), hvor de aktive masser er påført således at blyfolien er i skiftevis den ene og den anden ende af rullen ligesom i en kondensator. Efter vikling af elektroderne smeltes der en blyskive på hver ende af rullen. Blyskiverne udgør terminalerne, som på den måde har kontakt til hele længden af elektroderne.
Da eletroderne er så ekstremt tynde nedsættes polarisationen under af- og opladning og
dette sammen med den specielle kontaktering medfører en ekstrem lav indre modstand,
og hermed en betragtelig effekttæthed. Effekttætheden er opgivet til 10.000 W/kg med
en rimelig bevaret energitæthed, og i pulsapplikationer kan et 1.2 Ah batteri levere en afladestrøm på op til 1000A. Batteriet kan lades op på 2-3 minutter. Yderligere information kan findes på: www.boldertmf.com.
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Figur 2.19 - TMF batteriet (BOLDER Technologies Corporation).

2.3.1.6

Ladning af blybatterier
Ladning af blybatterier foregår normalt ved en konstant spænding på 2,25-2,3 V/celle
ved 20ΕC, noget højere for den viklede type. Ladespændingen skal have en negativ temperaturkoefficient på 3-5 mV/ΕC pr. celle. Ladestrømmen for et uopladet blybatteri er
normalt begrænset af ladeudstyret og ikke af batteriet. Når batteriet er ved at være opladet, vil den konstante ladespænding automatisk begrænse ladestrømmen, hvilket er af
stor betydning for batteriets levetid, (se også Afsnit 3.5).

2.3.2

Nikkel-cadmium batteriet
I det opladede nikkel-cadmium batteri består den negative elektrode af rent cadmium og
den positive elektrode af nikkel-oxyhydroxyd NiOOH. Under afladning omdannes elektroderne til hhv. cadmium-hydroxyd, Cd(OH)2 og nikkel-hydroxyd, Ni(OH)2. Elektrolytten er en vandig opløsning af kaliumhydroxyd og indgår ikke i den elektrokemiske reaktion.
NiCd batterier til elektronikapparater er lukkede og elektrolytten er opsuget i separatoren. Endvidere er batterierne indrettet således, at rekombination kan finde sted, (se Afsnit
2.3.1). De to egenskaber - immobil elektrolyt og rekombinationsevne - gør det muligt at
fremstille batterierne i lukket udførelse, og dermed er de velegnede til elektronikapparater. Batterierne er dog ikke helt lukkede, men forsynet med en ventil, der åbner ved
unormal drift, f.eks. overladning ved for stor strøm eller ved kortslutning.
Nikkel-cadmium batteriet fremstilles i to forskellige versioner med hhv. sintrede elektroder og massepladeelektroder.
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2.3.2.1

Nikkel-cadmium batteri, sintrede, plast og foam elektroder
I nikkel-cadmium batteriet med sintrede elektroder bæres de aktive materialer af nikkeleller forniklet stålbånd, hvorpå der er fastbrændt (sintret) nikkelstøv med en veldefineret
kornstørrelsesfordeling. Dette giver en meget stor og let tilgængelig overflade, der er
baggrunden for den sinterede celles store effekttæthed. Nikkelbåndene med separator
(nylon) rulles sammen til en cylinder, der anbringes i et bæger af forniklet eller rustfrit
stål. Cellen er forsynet med sikkerhedsventil. Sintrede ektroder anvendes som positiv og
negativ elektrode i NiCd-celler med krav til stor strømtæthed, som f.eks. værktøjer.

Figur 2.20 - Nikkel-cadmium batteri, sintrede elektroder, cylindrisk (SANYO).

I løbet af de seneste år er der udviklet NiCd batterier, hvor den negative elektrode er
bundet til nikkelbåndet med polymermaterialer, de såkaldte "plast negative" eller "plast
bonded negative". Plast-elektroder er velegnede til drift ved høj temperatur, og har en
stabil spænding under afladning. Endvidere tåler plast-elektroder relativ høj ladestrøm.
Foam-elektroder anvendes som positiv elektrode i NiCd-celler, og som positiv og negativ elektrode i NiMH-celler. Foam-elektroder udmærker sig ved at have høj specifik kapacitet, og lav spredning i kapacitet ved produktion.
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Yderligere beskrivelse af fremstilling og egenskaber af de nævnte elektroder findes i
SPM 128:"En orientering om Nikkel-Cadmium- Nikkel-Metalhydrid- og genopladelige
Lithium batterier til elektronik"
Nikkel-cadmium batteriet med sintrede elektroder fremstilles også i prismatisk udførelse:

Figur 2.21 - Nikkel-cadmium batteri, sintrede elektroder, prismatisk (SANYO).

Sammenlignet med blybatteriet kan følgende opstilles:
Fordele
Fladere udladningskarakteristik.
Højere effekttæthed (store strømme).
Lang cyklisk levetid.
Tåler lagring i udladet tilstand.
Mekanisk robust.
Ulemper
Stor selvafladning.
Relativt dyr.
2.3.2.2

Nikkel-cadmium batteri, masseplade elektroder
I nikkel-cadmium batteriet med masseplade elektroder er de aktive materialer presset
sammen som tabletter. Dette giver en mindre tilgængelig overflade og hermed en ringere
effekttæthed end for NiCd batterier med sintrede elektroder. Til gengæld er selvafladningen væsentlig lavere, hvilket gør cellen velegnet til f.eks. memory back-up. Massepladebatterier udføres overvejende som knapceller og er ikke forsynet med sikkerhedsventil. Som vist på Figur 2.19 kan cellerne bygges sammen til 1.2V, 2,4V og 3,6V batterier.
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Figur 2.22 - Nikkel-cadmium batteri, masseplade elektroder (EMMERICH).

Sammenlignet med NiCd batteriet med sintrede elektroder kan følgende opstilles:
Fordele
Flad udladningskarakteristik.
Mindre selvafladning.
Tåler lagring i udladet tilstand.
Mekanisk robust.
Ulemper
Mindre effekttæthed.
Kortere cyklisk levetid
2.3.3

Nikkel-metalhydrid batteriet
Nikkel-metalhydrid batteriet hører til de nyere typer af sekundærbatterier og har i løbet
af de seneste 5-6-år vundet en stor andel af markedet for batterier til f. eks radiotelefoner
og mindre husholdningsapparater, hvor der tidligere anvendtes NiCd batterier. Udviklingen af Nikkel-metalhydrid batteriet er også forceret af de store bilfabrikker i USA og Japan i jagten efter egnede batterier til el-biler.
En drivkraft i forskningen omkring dette batteri var oprindeligt kravet om mere miljøvenlige batterier. Cadmium, der anvendes som negativt elektrodemateriale i NiCdbatteriet, hører til de metaller, hvor der i dag stilles krav om recirkulation, (se Kapitel 5).
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Kræfterne blev derfor rettet mod at skabe et batteri med NiCd-batteriets egenskaber, men
uden anvendelse af cadmium. Derfor er det den negative elektrode, der er det specielle
ved nikkel-metalhydrid batteriet. Denne elektrode består af en legering, metalhydrid, der
er i stand til at optage, lagre og afgive brint ad elektrokemisk vej, og den positive elektrode er en sædvanlig nikkeloxyd-elektrode, ligesom i NiCd batteriet. Elektrolytten er
kaliumhydroxyd.
•

Metalhydrid elektroden
Som beskrevet i Afsnit 2.1 om den elektrokemiske celle, skal der ved den negative
elektrode ske en oxydation af et stof under afladning. Da brint i mange retninger
forholder sig som et metal, var det nærliggende at anvende brint som reducerende
stof.
Brint forbinder sig kemisk med de fleste grundstoffer til hydrider, men brint kan
også optræde som bestanddel i en legering. F.eks. kan palladium, platin og nikkel
under tryk optage betydelige mængder brint, uden at det sker i bestemte forhold
som ved kemiske forbindelser. Her optræder brint i atomar form (H), der er meget
reaktiv i kemisk henseende, i modsætning til molekylær brint (H2), der kræver en
katalysator for at reagere ved normal temperatur. I brændselscellen anvendes platin som katalysator for at opnå oxydationsprocessen af den udefra tilførte H2.
Nyere forskning og udviklingsarbejde (Ovonic/USA, Matsushita, SAFT m.fl.) har
frembragt en række metallegeringer med den specielle egenskab at kunne optage,
lagre og afgive H ved normalt tryk og temperatur. Titan-nikkel og lanthan-nikkel
legeringer var de tidligst kendte, men de har nogle egenskaber i sig selv, der gør
dem lidet egnet som H-lager i sekundærbatterier. Ved delvist at erstatte nikkel
med kobber, mangan, aluminium eller kobolt i lanthan-nikkel legeringen forbedres
egenskaberne betydeligt. Yderligere forbedring, især hvad angår cyklisk levetid,
opnås ved delvist at erstatte lanthan med neodym og cerium (fra gruppen af sjældne jordarter). Også med legeringer baseret på titan-nikkel med tilsætning af metaller som f.eks. vanadium, zirkonium og krom er det i dag lykkedes at skabe udmærkede nikkel-metalhydrid batterier, og udviklingen fortsætter stadigvæk.
Metalhydridforbindelserne betegnes ofte ABx, hvor A indeholder såkaldte lanthanider, fra gruppen af sjældne jordarter, og B indeholder såkaldte overgangs (transition) metaller.
Yderligere beskrivelse af metalhydrider findes i SPM 115: "En orientering om
IC'er til batteristyring, og om det nye nikkel-hydrid batteri" og i SPM 128:"En orientering om Nikkel-Cadmium- Nikkel-Metalhydrid- og genopladelige Lithium
batterier til elektronik".
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•

Nikkeloxyd elektroden
Metalhydrid elektroden har en energitæthed, der er henved dobbelt så stor som
cadmium elektroden. For at øge energitæthed for batteriet som helhed er det derfor
nødvendigt at øge kapaciteten af den positive elektrode. Forskellige metoder er taget i brug som f.eks. anbringelse af det aktive materiale på specielt højporøst nikkelsubstrat, vævede metalfibre og sintrede elektroder med ekstremt høj porøsitet
og anvendelse af masseplade elektroder.

•

Elektriske egenskaber
De følgende værdier for NiCd, NiMH, Li-ion-flydende elektrolyt og Li-ionpolymer elektrolyt er baseret på datablade for de respektive systemer (560-3800
mAh) ved 2C.
NiCd

NiMH

Li-ion flydende
elektrolyt

Li-ion
polymer elektrolyt

Energitæthed
(Wh/kg)

40-55

50-80

110-140

120-160

Energitæthed
(Wh/l)

100-140

180-250

240-350

250-300

Effekttæthed
(W/kg)

-

100-150

220-270

245-320

Effekttæthed
(W/l)

-

300-500

500-700

500-600

Cykellevetid

500-1000

500-1000

300-500

300-500

Spændingsforløbet under op- og afladning er næsten identisk med NiCd-batteriets, men
driftstemperaturområdet er lidt ringere ved lav temperatur. Generelt er effektæthed lidt
mindre for nikkelhydrid batteriet sammenlignet med NiCd-batteriet, dog har GP Batteries og Energizer annonceret et NiMH-batteri i Cs størrelsen som kan afgive 40A.
Alle producenter leverer NiMH batterier i cylindrisk og de fleste også i prismatisk udførelse og enkelte i 9V udførelse:
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Cylindrical

9V

Prismatic

Figur 2.23 - Nikkel-metalhydrid batteriet (GP Batteries).

VARTA producerer et high rate Ni-MH batteri i en såkaldt stakket konstruktion med
flade elektroder der muliggør, at batteriet kan fremstilles meget tyndt. Endvidere er elektrodegitrene fremstillet af sintret nikkel, hvilket medfører en særdeles lav indre modstand
og dermed en stor effekttæthed. Således kan batteriet aflades med 5CA og stadig afgive
50% af sin kapacitet ved en slutspænding på 1V. Batteriet tåler også en kontinuerlig ladestrøm på 0,1CA. Batteriet er især anvendeligt i GSM og DECT telefoner.

www.spm-erfa.dk

37

Micro Batteries

Hrre-Launch/B.Martiné
2000-05-17
page 8

V450HR 6(Electrode)-System

Proprietary Material of VARTA Gerätebatterie GmbH

Figur 2.24 - Nikkel-metalhydrid high rate batteri (VARTA).

Sammenfattende kan følgende opgives for nikkel-metalhydrid batteriet sammenlignet
med NiCd batteriet:
Fordele
Større energitæthed ved moderate strømme.
Miljøvenligt.
Ulemper
Begrænset temperaturområde.
Større selvafladning. Se dog datablad for det aktuelle fabrikater.
2.3.4

Sekundære lithium batterier
Anvendelse af lithium eller lithium legeringer som negativt elektrodemateriale i sekundærbatterier indebærer en række fordele, som omfatter: Betragtelig større specifik energitæthed, såvel gravimetrisk (Wh/kg) som volumenmæssigt (Wh/l) og samtidig langt
mindre selvafladning. I afsnittet om primærbatterier findes beskrivelse af flere lithium
batterisystemer, der har været på markedet i en årrække, og er kendetegnet ved alle at
have metallisk lithium anode. De første sekundære lithium batterier havde også metallisk
lithium anode, hvilket gav anledning til store vanskeligheder som beskrevet i det følgende. Først da SONY i 1990 producerede og markedsførte lithium-ion batteriet, som var
baseret på et princip udviklet hos Bell Laboratories, kunne der realiseres sekundære
lithium systemer med pålidelige egenskaber. Det skal bemærkes, at enkelte sekundære
lithium systemer har været markedsført siden omkring 1985 i små størrelser til f.eks.
memory back-up.
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De senere års udvikling har ud over det stigende behov for små batterier til f.eks. radiotelefoner, bærbare computere og videokameraer, været drevet af behovet for batterier til
elbiler, hvor store projekter, finansieret af regeringerne i USA og Japan og EU samt de
store bilfabrikker, har forceret udviklingen af avancerede batterier, herunder sekundære
lithium batterier.
2.3.4.1

Lithium-metal cellen
Under afladning omdannes (oxyderes) lithium til lithium-ioner og opløses i elektrolytten.
Under processen leverer elektroden elektroner til den udvendige belastning. På samme
tid optager den positive elektrode elektroner (reduceres) via en af flere processer afhængig af den kemiske sammensætning. Under opladning forløber processen modsat.
Afladeprocessen er den samme som for primære lithium systemer, og de væsentligste
problemer med at få processen til at forløbe optimalt er løst for disses vedkommende.
Opladeprocessen i de sekundære systemer har imidlertid været meget vanskelig at løse,
og resultaterne i form af færdige celler er i dag ikke tilfredsstillende.
En af vanskelighederne knytter sig til lithium elektroden, der passiveres på overfladen
ved lagring. Passiveringslaget nedbrydes dog relativt let ved afladningen, og primærsystemerne fungerer udmærket herefter. Ved ladning foregår der imidlertid en plettering af
lithium elektroden, og dette pletteringslag er betydeligt vanskeligere at nedbryde end
passiveringslaget, og ved gentagne af- og opladninger blokeres processen på elektrodens
overflade, ligesom pletteringslaget løsner sig. Dette har været en af grundene til den lave
cykellevetid for de sekundære lithium systemer med metallisk anode. Sammen med den
nævnte plettering gror der såkaldte lithium dendritter (nåle) på lithium overfladen, hvilket medfører stor risiko for kortslutning af cellen.
Vanskelighederne søges imødegået ved ændringer af elektrolyttens sammensætning og
ved anvendelse af bedre separatormaterialer, og der forskes stadig på området, og alle
markedsførte sekundære lithium-batterier er derfor lithium-ion batterier. Se Afsnit
2.3.4.2.

2.3.4.2

Lithium-ion cellen
Lithium-ion cellen adskiller sig radikalt fra andre battericeller, idet anode og katode materialerne ikke indgår i den elektrokemiske proces, men kun udgør lagre for li-ioner skiftevist mellem op-og afladning. Den negative elektrode består af kulstof, der er i stand til
at optage og afgive lithium ioner under op- og afladning, ligesom den positive elektrode
består af såkaldte transition metaloxyder f.eks. LiCoO2, LiNiO2 eller LiMn2O4 (spinel),
der også er i stand til at optage og afgive lithium ioner under op- og afladning.
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Figur 2.25 - Li-ion batteri, ion transport (Sony).

I det følgende omtales de 5 hovedelementer i Li-ion systemet:
Lithium-ion cellen, skematisk opbygning

: Kollektor, kobber
: Negativ elektrode, grafit
: Elektrolyt, flydende, polymer eller plast
: Positiv elektrode, LiCoO2, LiNiO2 eller LiMn2O4 (spinel)
: Kollektor, aluminium

•

Anoden
Anoden består som nævnt i indledningen af kulstof. Kulstof optræder amorft som
sod og kønrøg eller krystallinsk som grafit. I de første kommercielle Li-ion batterier anvendtes amorft kulstof selv om grafit giver bedre batteriegenskaber. Dette
skyldtes formentlig, at de normalt anvendte elektrolytter var baseret på propylenkarbonat (PC), der havde den kedelige egenskab at spalte grafitten under op- og
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40

afladning, hvilket ikke skete ved anvendelse af amorft kulstof. Ved anvendelse af
ethylenkarbonat (EC) som den primære elektrolyt indtræder der ikke spaltning af
grafitten, og i dag anvendes grafit eller krystallinsk kulstof som anodemateriale i
næsten alle Li-ion batterier.
Sandia har udviklet en metode til fremstilling af kulstoffibre på basis af polyacrylonitril fibre. Fibrene, der er almindeligt anvendt bl.a. til tæpper, forkulles efter en
patenteret metode, og danner en egnet kulstofmatrix, og Argonne National Laboratory har udviklet en metode til fremstilling af nanorør formet kulstof. Metoden
er baseret på anvendelse af sepolit (merskum) som skabelon. Inden i sepolittens
rørformede struktur fældes organisk materiale, f.eks. ethylen eller propylen, der
forkulles ved varmebehandling. Når sepolitten fjernes, efterlades en rørformet kulstof struktur med meget stor overflade.
Mængden af lithium der kan interkaleres i kulstoffet afhænger af en række faktorer som: Valg af udgangsmateriale, pyrolysetemperatur og pyrolyseatmosfære,
partikelstørrelse og facon, samt type og mængde af binder.
•

Elektrolytten
Elektrolytten kan enten være flydende i form af organiske opløsningsmidler herunder ethylenkarbonat (EC), som anvendes i de fleste Li-ion batterier på markedet.
Elektrolytten kan også være faststof i form af ionledende polymerer, hvilket giver
navn til polymerbatteriet. Se nærmere under Afsnit.2.3.4.4.
Elektrolytten kan også optræde plasticeret, (gel). Se nærmere under Afsnit. 2.3.4.5.

•

Katoden
Katodematerialerne hører til de såkaldte transition metaloxyder. Det først anvendte katodemateriale i kommercielle Li-ion batterier introduceret af SONY er LiCoO2, som også anvendes i næsten alle andre fabrikater. Valget skyldes, at det er
let at fremstille, har gode elektrokemiske egenskaber og er relativt sikkert at anvende. Dog er den specikke kapacitet relativ lav og prisen er høj. Derfor har nogle
producenter valgt at undersøge anvendelsen af f.eks. LiNiO2 og LiMn2O4 (spinel)
for at reducere omkostningerne.
Sidstnævnte er det billigste og sikreste at anvende af de tre nævnte materialer, og
NEC Mobile Energy Corp. har markedsført en serie batterier med dette katodemateriale. Batteriet har en lidt mindre specifik energitæthed, men anvendelsen af
LiMn2O4 (spinel) medfører, at batteriet ikke er så følsomt for overladning, da
strukturen af LiMn2O4 (spinel) er så solid, at man kan tømme den helt for Li-ioner,
hvor LiCoO2 og LiNiO2, kollapser hvis det sker, da disse materialer er lagdelt.
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Dette forhold indebærer også en forenkling af sikkerhedskredsløbet. Se Afsnit
3.5.6 Lithium-ion batterier, ladekredsløb. Se også www.nec-me.co.jp/english/
•

Separatoren
Separatoren skal være ionledende, elektrisk isolerende og have god mekanisk
styrke. De separatormaterialer der normalt anvendes i Li-ion batterier er laminater
bestående af mikroporøs polyethylen og polypropylen, hvor sidstnævnte har de
bedste mekaniske og termiske egenskaber. Polyethylen smelter ved lavere temperatur, hvilket medfører at porerne lukkes og hindrer iontransporten, og derved kan
medvirke til at cellen afbrydes ved misbrug.

•

Indkapsling
Da elektrolytten er flydende, er det nødvendigt at kapsle cellen hermetisk. Kapslingen består af et cylindrisk eller rektangulært bæger og et låg. Låget indeholder
en sikkerhedsventil, og kan være udformet således, at cellen afbrydes ved trykstigning som følge af overopladning. Låget kan også indeholde en PTC-modstand
til reduktion af strømmen ved overbelastning som alternativ til ovennævnte separator-"smeltesikring", der medfører permanent afbrydelse.

I de følgende afsnit findes beskrivelse af markedsførte sekundære lithium-ion batterier,
og sekundære lithium-ion batterier under udvikling.
2.3.4.3

Lithium-ion batterier, flydende elektrolyt
Son nævnt i Afsnit 2.3.4.2 har mange fabrikanter i dag markedsført Lithium-ion batterier
med flydende elektrolyt. Langt den største produktion finder sted i Japan med SONY
som den største. Følgende virksomheder producerer Lithium-ion batterier i dag:
SONY
Sanyo
Panasonic
Toshiba
GP Batteries
Hitachi Maxell
BYD Battery
Allytec Battery
GlobTek
GS Battery USA
GS Melcotec Europe
SAFT
PolyStor Corporation
E-One Moli Energy
NEC Mobile Energy
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NEC anvender LiMn2O4 spinel som katodemateriale, og alle andre virksomheder anvender LiCoO2. Som anodemateriale anvender alle grafit efter forskellige fremstillingsmetoder. Se Afsnit 2.3.4.2.
Alle producenter leverer batterier i cylindrisk og de fleste også i prismatisk udførelse, og
flere kun sammen med tilhørende kredsløb til styring af lade- og afladespænding. Se Afsnit 3.5.6 Lithium-ion batterier, ladekredsløb.
Endvidere leverer en del af producenterne batterier som "smart pack", dvs. en pakke indeholdende en til flere celler og en chip til styring af ladning og overvågning af ladetilstand, samt til kommunikation med værtsapparatet. Se afsnit 3.5.7 Intelligente batterier.

Figur 2.26 - Lithium-ion batteri flydende elektrolyt (GS-MELCOTEC).

2.3.4.4

Lithium-ion batteriet, polymer elektrolyt
Lithium-ion batteriet, polymer- eller faststofbatteriet har faststof positiv og negativ elektrode som systemerne med flydende organisk elektrolyt, men her anvendes en lithium
ion ledende elektrolyt af polymer, og det unikke er således, at de komponenter, der indgår i cellen, alle er faststof, hvorfor kravene til indkapsling er reduceret væsentligt.
Systemernes elektriske egenskaber er afhængig af polymerens lithium-ion ledende egenskaber. De rene ionledende polymer materialer har ikke nær så stor specifik ledningsevne som flydende elektrolytter, og det er derfor nødvendigt at udforme polymeren som
meget tynde folier med stor overflade. Polymer systemernes tykkelse er i størrelsesordenen 0,2 mm (negativ - polymer - positiv elektrode) og fremstilles i lange bånd, som herwww.spm-erfa.dk
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efter kan formes efter opgaven. De egentlige polymer systemer er endnu på forskningsstadiet, og alle markedsførte ”polymerbatterier” fremstilles i dag med plastic elektrolyt.
Se Afsnit 2.3.4.5 Lithium-ion batteriet, plastic elektrolyt.
2.3.4.5

Lithium-ion batteriet, plastic elektrolyt
Grundet den ringe ion-ledningsevne af rene polymer elektrolytter har der i mange laboratorier verden over været forsket i muligheden for at kombinere polymerer med flydende
elektrolytter, der med deres langt højere ion-ledningsevne kunne medvirke til at øge ionledningsevnen af den endelige plastic elektrolyt. Plastic består af en basispolymer f.eks.
polyvinylklorid (PVC), som er tilsat blødgører, fyldstof, farvestof og andre additiver. På
lignende måde er det lykkes at fremstille plastic-elektrolytter, hvor flydende elektrolyt er
gemt i en mikroporøs matrix og fremstår geleagtigt.
En løsning er kommet fra Bellcore, som har udviklet en gel-plastic-elektrolyt baseret på
PVDF med et afstemt HPF indhold, der er i stand til at optage 60% flydende elektrolyt,
og derved opnå en ionledningsevne for gel-plastic-elektrolytten, der er ligeså god som
den flydende elektrolyts.
Bellcore’s battericelle består af 5 komponenter: En kobber strømkollektor, en kulstofbaseret negativ elektrode, en plastic-elektrolyt som beskrevet, en positiv elektrode og en
aluminium strømkollektor. Den positive elektrode er baseret på transition metal oxyder
(LiMn2O4, LiCoO2 eller LiNiO2). Hver for sig bliver de positive og negative eletroder
varmt lamineret til kollektorerne, og herefter bliver elektroderne sammen med plasticeletrolytten varmt lamineret til et hele. Fordelen ved processen er, at der fremkommer et
batteri uden synlige grænseflader, da det er den samme plastic, der går gennem alle tre
lag af cellen. Laminatet, der kan fremstilles i en ukontrolleret atmosfære, kan nu skæres
ud og formes efter behov. Herefter aktiveres de enkelte celler i en patenteret proces, og
anbringes i metal-plast laminat poser. Tykkelsen af de endelige celler er ca. 0,5 mm, og
arealet bestemmes af den ønskede kapacitet. Bellcore’s konstruktion anvendes bl.a. af
Panasonic og Valence Technology.
Danionics anvender også en gel-elektrolyt, men har valgt at optimere batteriets egenskaber ved at anvende speciel polymer til henholdsvis anode, elektrolyt og katode. Se Anneks 1. Her er på første side vist opbygningen af Li-Ion cellen med våd elektrolyt, Bellcore-cellen og Danionics-cellen. Yderligere er vist hvorledes cellen kan vikles, foldes eller stakkes, pakkes og samles, og fremstillingsprocessen vist skematisk. Batteriets primære tekniske data er angivet på de sidste sider. Denne konstruktion anvendes også af
Sony og Hitachi Maxell.
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Figur 2.27 - Lithium-ion batteri polymer elektrolyt (Danionics).

VARTA’s lithium polymer batteri har grafit som den negative elektrode og CoO2 som
den positive elektrode. Det specielle ved VARTA’s lithium polymer batteri er, at cellerne er bipolare, dvs. at hver celle består af en anode omgivet af 2 katoder. Denne konstruktion indbærer at cellerne kan stakkes uden isolation og herefter parallelforbindes for
at opnå større kapacitet. At stakke cellerne i stedet for at rulle dem indebærer, at det endelige batteri bliver tyndere, og at man undgår de hårde påvirkninger cellerne får, når
rullen skal klemmes flad for at opnå en rektangulær profil. VARTA betegner batteriet
Varta PoLiFlexTM, opgiver en tykkelse på 3,6 mm, og kapaciteter på 600 mAh og opefter. Se også SPM-159.
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Figur 2.28 - Lithium-ion batteri polymer batteri (Varta PoLiFlex).

Polymer (plast) batteriets elektriske egenskaber er som for batterier med flydende elektrolyt, dog er der mulighed for at øge den gravimetriske og volumenmæssige energitæthed grundet den enklere forsegling og muligheden for en bedre faconmæssig tilpasning
til den aktuelle anvendelse. Se nedenstående tabel.

NiCd

NiMH

Li-ion
flydende elektrolyt

Li-ion
polymer elektrolyt

Energitæthed - (Wh/kg)

40-55

50-80

110-140

120-160

Energitæthed - (Wh/l)

100-140

180-250

240-350

250-300

Effekttæthed - (W/kg)

-

100-150

220-270

245-320

Effekttæthed - (W/l)

-

300-500

500-700

500-600

Cykellevetid

500-1000

500-1000

300-500

300-500

Opgivne værdier for NiCd, NiMH, Li-ion-flydende elektrolyt og Li-ion-Polymer elektrolyt er baseret på datablade for de respektive systemer (560- 3800 mAh) ved en afgiven
effekt på 2C.
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Følgende producenter fremstiller Lithium-ion batterier med polymer (plast) elektrolyt:
SONY
Sanyo
Panasonic
Danionics
Hitachi Maxell
Etion (Shubila)
Allytec Battery
Toshiba America E.C
GS Battery USA
GS Melcotec Europe
SAFT
Valence Technology
PolyStor Corporation
UltraLife
AGM Batteries
Varta
E-One Moli Energy
NEC Mobile Energy (Laminate)
NEC anvender LiMn2O4 spinel som katodemateriale, og alle andre virksomheder anvender LiCoO2. Som anodemateriale anvender alle grafit efter forskellige fremstillingsmetoder. Se Afsnit 2.3.4.2
Grundet den ringe gevinst i henseende til energitæthed og højere pris i forhold til Li-ion
batteriet med flydende elektrolyt, har Li-ion polymer (plast) batteriet haft svært ved at
trænge ind på markedet for mobiltelefoner.
2.3.4.6

Lithiumbatteriet, tyndfilm
Til anvendelse i mikrokredsløb f.eks som CMOS back-up eller i mikrosensorer, er tyndfilm batteriet interessant. Et tyndfilm batteri, der fældes direkte på kredsløbssubstratet, er
udviklet i USA på Oak Ridge National Laboratory. Batteriet, der er mindre end 15 Φm
tykt, består af en amorf eller krystallinsk katode (LiMn2O4, LiCoO2 eller V2O5), en
lithium metal anode og en glasagtig elektrolyt. Batteriet kan fremstilles på silicon wafere, i multichip pakker og på polymerer. Udformning, fremstillingsproces og elektriske
egenskaber er beskrevet i Anneks 2.

www.spm-erfa.dk

47

2.3.5

Sekundære lithiumbatterier, knapceller, (memory back-up)

2.3.5.1

Panasonic, Li-V2O5 og LiTiO2- LiMnO2
Panasonic fremstiller sekundære Li-V2O5 knapceller i 7 størrelser til f.eks. memory
back-up. Den nominelle kapacitet er fra 1,5-100 mAh med en nominel spænding på 3V.
Cyklisk levetid opgives til 1000 v/10% DOD, og selvafladningen opgives til <2%/år ved
stuetemperatur. Batteriet lades ved en konstant spænding på 3,4±0,15V.
Endvidere fremstiller Panasonic sekundære LiTiO2- LiMnO2 knapceller i 5 størrelser til
f.eks. ure og memory back-up. Den nominelle kapacitet er fra 1,5-14 mAh med en nominel spænding på 1,5V. Cyklisk levetid opgives til 500 v/100% DOD, og selvafladningen
opgives til <10%/år ved stuetemperatur. Batteriet tåler kontinuerlig ladning ved 2.6V og
60oC, og kan lades ved spændinger mellem 1,6 og 2,6V.

2.3.5.2

Sanyo, LiAlMn-MnO2
Sanyo fremstiller sekundære lithium knapceller i 3 størrelser til f.eks. memory back-up.
Den nominelle kapacitet er hhv. 12 mAh, 25 mAh og 90 mAh, (3-2V). Cyklisk levetid
opgives til >20.000 v/1% DOD, >3000 v/5% DOD, og >500 v/20% DOD, og selvafladningen opgives til ~2%/år ved stuetemperatur. Driftstemperaturområdet er -20oC til
+60oC.
Den negative elektrode er en LiAl legering med Mn-additiv. Den positive elektrode
fremstilles af en blanding af MnO2 og LiOH, som gennemgår en patenteret varmeproces,
hvorved opnås en høj porøsitet, der tillader lithium-ionerne at vandre ud under ladningen.

2.3.5.3

Seiko, Polyacene batteriet og SiO2 - mangan batteriet
Seiko fremstiller 2 forskellige sekundære lithium-ion knapceller til f.eks. memory backup.
Polyacene batteriet med elektrisk ledende polymerer som anode- og katodematerialer og
en organisk elektrolyt (polyacene). Batteriet leveres med 4 nominelle kapaciteter:
0,0013, 0,07, 0,15 og 0,3 mAh, og en nominel spænding på 3,3 -2V. Cyklisk levetid opgives til >1000.
SiO2 – mangan batteriet hvor anoden er fremstillet af siliciumdioxyd og katoden af et interkalations oxyd materiale. Batteriet leveres med 5 nominelle kapaciteter: 0,25, 2,3, 4,0,
8,0 og 9,5 mAh, og en nominel spænding på 3,3 -2 V. Cyklisk levetid opgives til 200
ved v/100% DOD og 1000 v/20% DOD.

2.3.5.4

Toshiba, V2O5
Toshiba fremstiller sekundære lithium knapceller i 3 størrelser til f.eks. memory backup. Den nominelle kapacitet er hhv. 25, 50 og 65 mAh, (3-2V). Cyklisk levetid opgives
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til >500 v/30% DOD. Den negative elektrode er betegnet lineær grafit hybrid og den positive består af vanadium pentoxyd (V2O5).

2.4

Brændselsceller
Brændselsceller til elektronikprodukter eller miniaturebrændselsceller er beskrevet i Afsnit 2.4.8. Den følgende oversigt er medtaget for at give et overblik over brændselsceller
generelt.

2.4.1

Brændselsceller, generelt
Brændselscellen er en elektrokemisk energiomsætter og ligner i sin opbygning et batteri,
men hvor et batteri har den kemiske energi lagret internt, og enten må udskiftes eller lades op når den lagrede kemiske energi er opbrugt, tilføres brændselscellen konstant kemisk energi udefra.
Brændselscelle

: gasstrøms kanaler
: elektroder/katalysatorer (anode/katode)
: elektrolyt
Figur 2.29 - Brændselscelle, principskitse.

Brændselscellen består som batteriet af 2 elektroder, anode og katode, og en elektrolyt,
der er ionledende og elektrisk isolerende. Brændselscellen kan omsætte kemisk energi i
form af ilt fra luften og et brændsel, f.eks. brint, naturgas eller metanol til elektrisk energi. Brændsel og ilt ledes til elektroderne via et system af kanaler. Elektroderne er porøse
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så der skabes let adgang til ilten og brændstoffet, og skal være elektrisk ledende for at
undgå elektrisk tab. Sammenlignet med forbrændingsmotoren er brændselscellens virkningsgrad 2-3 gange højere, har væsentlig lavere miljøforurening, og højere størrelsesfleksibilitet. Brændselscelleanlæg opbygges ved anvendelse af serie- og parallelkobling
til ønsket spænding og effekt.
Når brint strømmer ind i brændselscellens anode, sørger en platin katalysator for at spalte brinten i elektroner og protoner (brint ioner). Brint ionerne passerer gennem den ionledende elektrolyt som igen ved hjælp af en platin katalysator reagerer med ilten på
brændselscellens katode til vand. Elektronerne som ikke kan passere gennem den elektrisk isolerende elektrolyt strømmer fra anoden til katoden gennem et ydre kredsløb tilsluttet en belastning, f.eks. en motor, der forbruger den elektriske energi som cellen
frembringer. Under drift producerer brændselscellen elektricitet, vand og varme, og hvis
brændstoffet er brint, er vand det eneste restprodukt. Driftsspændingen er ca. 0,7V.
Der findes flere typer brændselsceller på markedet og der forskes fortsat på området.
Brændselsceller karakteriseres normalt ved deres elektrolyt. Herunder er listet de mest
kendte typer opstillet efter stigende driftstemperatur, og i det følgende skema er angivet
de primære data:
AFC
SPFC
eller
PEMFC
DMFC
PAFC
MCFC
SOFC

Alkaline Fuel Cell
Solid Proton Fuel Cell

Alkalisk brændselscelle
Faststof protonleder brændselscelle

Polymer Electrolyte Membrane
Direct Methanol Fuel Cell
Phosforic Acid Fuel Cell
Molten Carbonate Fuel Cell
Solid Oxide Fuel Cell

Polymer elektrolyt brændselscelle
Direkte Methanol brændselscelle
Fosforsyre brændselscelle
Smeltet karbonat brændselscelle
Faststofoxyd brændselscelle
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2.4.2

Virkningsgrad

Driftstemperatur
(oC)

Anvendelse

Status

H2

60-70%

50-(200)

Rumfartøjer
Traktion
<60 kW

På markedet

SPFC
PEMFC

H2

40-50%

40-80

Traktion og El-værker
<80 kW

På markedet

DMFC

Methanol
Ethanol
Naturgas
Biogas

40%

60-130

Traktion
Mobiltelefoner
1W – 70 kW

PAFC

H2

40-50% +varme

190-210

Traktion og El-værker
<250 kW

På markedet

MCFC

H2, CO, CH4

50-60% + varme

630-650

El-værker
<250 kW

På markedet

SOFC

H2, CO, CH4

50-60% + varme

750-1000

El-værker
Privatboliger

Type

Brændsel

AFC

Prototyper

Prototyper

AFC - Alkaline Fuel Cell - (Alkalisk brændselscelle)
Den alkaliske brændselscelle er relativt simpel, og var den først udviklede. Den har en
elektrolyt bestående af en vandig opløsning af kaliumhydroxyd, som gør den ufølsom
overfor CO som SPFC’en men følsom overfor CO2, hvilket indebærer at ren ilt eller luft,
renset for CO2, traditionelt har været anvendt som oxydant. AFC’en har været anvendt
med succes helt tilbage i Apollo missionerne i 60erne, og cellen anvendes stadig i Space
Shutte’en. De tidligste systemer arbejdede ved ca. 200oC og 20-40 bar, og de spacegodkendte materialer var meget kostbare, og man mente ikke at AFC’en kunne anvendes
til andet. I 1980erne blev driften ved lavere temperatur forbedret betydeligt (60-80oC),
hvilket muliggjorde hurtig opstart, og i 1998 anvendte ZEWCO AFC’en i en London
hybrid taxi.

2.4.3

SPFC - Solid Proton Fuel Cell - Faststof protonleder brændselscelle eller PEMFC - Polymer
Electrolyte Membrane - Polymer elektrolyt brændselscelle
Faststof protonleder brændselscellen, også kendt som Polymer elektrolyt brændselscellen anvender en polymer som elektrolyt. Polymerens udseende afhænger af fabrikatet,
men en af de mest anvendte membraner Nafion™, fremstillet af DuPont, ligner husholdningsfilm, men er en væsentlig tykkere (50-175 µm). Polymeren er meget hygroskopisk
og ved optagelse af vand fastholdes de negative ioner i strukturen, medens de positive
ioner er frie til at lede de positive (brint) ioner. Polymer membranen er særdeles gastæt,
og kan holde brint og ilt adskilt, medens dens organiske natur gør den til en effektiv
elektrisk isolator. Polymer elektrolyt membranen er klemt sammen mellem elektroderne,
som består af tynde lag der indeholder platin-baserede katalysatorer. Elektroderne er
normalt fastholdt på et lag af kulstofvæv eller grafitpapir. Elektroderne og polymer
membranen, normalt kaldet MEA (Membrane Electrode Assembly), er fastspændt mellem 2 plader der indeholder kanaler til at lede gasstrømmen forbi elektroderne, og udgør
således tilsammen en celle. Membranen skal holdes tilpas fugtig, hvorfor den tilførte
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brint og ilt skal befugtes, hvilket begrænser anvendelsestemperaturen til ca. 90oC. Membranen må dog ikke mættes, hvilket undgås ved at holde luftstrømmen forbi katoden tilstrækkelig høj.
I nogle SPFC’er konstruktioner bliver katalysatormaterialet blandet med kønrøg, opslemmet i en opløsning af membranmaterialet, smurt på begge sider af membranen og
herefter bagt fast i en ovn.
Spændingen over cellen falder efterhånden som cellen belastes, og den afgivne effekt
stiger som funktion af belastningen efter en parabolsk kurve. Efter den højeste afgivne
effekt er nået, falder spænding ulineært.

G e n e r e l F u e l C e ll P e rfo r m a n c e

Potential V

1 .2 3

η a c tiv a tio n : E le c tro d e k in e tic s - a c tiv a tio n o v e rp o te n tia l
η ohm :
O h m ic lo ss - c o n ta c t re sista n c e s
η conc:
M a ss tra n sp o rt - lim itin g c u rre n t

η a c tiv a tio n = a + b * ln (i)
η o h m = i* R
η c o n c = R T /n F * ln (1 -i/i L )

C u rre n t A

Figur 2.30 - Cellespænding som funktion af belastning (IRD Fuel Cell, Svendborg).

En fin beskrivelse af SPFC’en findes på: http//education.lanl.gov/resources/fuelcells/
For at opnå en passende cellespænding og kapacitet serie- og parallelforbindes brændselsceller i såkaldte cellestakke. Et eksempel på en sådan cellestak er vist i nedenstående
figur.
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Figure 2.31 - PEMFC cellestak
(IRD Fuel Cell, Svendborg).

2.4.4

DMFC - Direct Methanol Fuel Cell - Direkte Methanol brændselscelle
Direkte Methanol brændselscellen er den eneste brændselscelle, hvis betegnelse ikke er
afledt af den aktuelle elektrolyt. Som navnet antyder, kan DMFC’en anvende flydende
kulbrinter f.eks. methanol og ethanol som brændsel uden reformering. Denne egenskab,
sammenholdt med, at DMFC’en også har en relativ lav arbejdstemperatur gør DMFC’en
principielt velegnet som energiomsætter i elektronikprodukter. Se Afsnit 2.4.8 Miniaturebrændselsceller.

CH3OH + H2O

O2

I

End plate with gas channels

H2O

CO2
MEA

Figur 2.32 - Direkte Methanol brændselscelle, principskitse (IRD Fuel Cell, Svendborg).

Under drift bliver methanolen i form af en methanol/vand blanding elektrokemisk oxyderet på anodens elektrokatalysator, og afgiver elektroner til det ydre kredsløb. Elektronerne fortsætter til katoden, hvor de indgår sammen med ilt i en reduktionsproces. Brint
ion transporten foregår gennem elektrolytten, som i moderne DMFC’er baseret på protonledende polymer membraner, f.eks. Nafion™. Denne membran er kernen i DMFC’en,
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og består af en tynd polymerfilm som på begge sider er belagt med et ganske tyndt lag
platinbaseret katalysatormateriale og lagt sammem mellem de to elektroder. Elektroderne er lavet af højporøst kulstof og er normalt fastholdt på et lag af kulstofvæv eller grafitpapir. Elektroder, katalysator og polymer membran kaldes normalt MEA (Membrane
Electrode Assembly). Se Figur 2.3.3.

Transport of fuel, air and reaction products

Membrane
10 µm

H2O

CO2
e-

Hydrophobic

H+

100-300 µm

O2 , N2

High surface area carbon coated on
carbon cloth or graphite paper

CH3OH + H2O

Figur 2.33 - MEA, Membrane Electrode Assembly (IRD Fuel Cell, Svendborg).

Da polymermembranen er meget følsom overfor methanol, tilføres den i en vandig opløsning på 3-5%. Se også 2.4.3 SPFC.
Den totale kemiske reaktion i DMFC’en er den samme som ved direkte forbrænding af
methanol.
2.4.5

PAFC - Phosforic Acid Fuel Cell - Fosforsyre brændselscelle
Fosforsyre brændselscellen har været under udviking i mere end 20 år, og er den mest
udviklede celle hvad angår systemudvikling og erhvervsmæssig udnyttelse. Begrundelsen har været, at cellen blev vurderet som den mest tolerante over for forbedrede kulbrinter.
I fosforsyre brændselscellen anvendes flydende fosforsyre som elektrolyt. Fosforsyren er
indesluttet i en teflonbundet silikone karbid matrix, som har en meget fin porestruktur,
der holder fosforsyren på plads via kapillar kræfter. Platinholdig porøst kulstof anvendes
som både anode- og katodemateriale.
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Brændstof og ilt (luft) ledes til ydersiden af elektroderne af de porøse elektroder ad parallelle kanaler, der er dannet i plader fremstillet af kulstof eller kulstofkomposit. Pladerne er elektrisk ledende, og danner elektrisk forbindelse mellem anoden på en celle til katoden på den tilstødende celle. I de fleste konstruktioner er pladerne “bipolare”, dvs. de
har kanaler på begge sider, hvor den ene side leder brændstof til anoden på den ene celle,
medens den anden side leder luft eller ilt til katoden på den tilstødende celle.
Biproduktet vand fjernes som damp fra katoden på hver celle ved at tilføre et overskud
af luft eller ilt. Bortskaffelsen af vand kræver, at systemet arbejder ved en temperatur på
ca. 190oC. Ved lavere temperatur vil vandet opløses i fosforsyren, og ved 210oC begynder fosforsyren at nedbrydes.
2.4.6

MCFC - Molten Carbonate Fuel Cell - Smeltet karbonat brændselscelle
Smeltet karbonat brændselscellen udviklede sig fra arbejde i 1960erne med henblik på at
fremstille en brændselscelle, som kunne fungere direkte med kul som brændstof. Dette
mål synes ikke opnåeligt i dag, men man kan anvende kul-afledede gasser eller naturgas
i MCFC’en.
MCFC’en anvender en smeltet karbonat blanding som elektrolyt. Sammensætningen varierer, men består normalt af lithiumkarbonat og kaliumkarbonat. Ved en arbejdstemperatur på ca. 650oC er saltblandingen flydende og en god ionleder. Elektrolytten er bundet
i en porøs isolerende og kemisk inaktiv keramisk matrix lavet af lithiumaluminat (LiAlO2). Ved den høje arbejdstemperatur kræver ikke ædelmetaller som katalysator, og det
er tilstrækkeligt at bruge nikkel som anodemateriale og nikkeloxyd som katodemateriale.
MCFC’en adskiller sig fra andre typer brændselsceller, ved at have en karbonat ion
transport over elektrolytten:
Anodeprocessen omfatter en reaktion mellem brint fra brændstoffet og karbonat-ioner
fra elektrolytten som danner vand og kuldioxyd, under afgivelse af elektroner til anoden.
Katodeprocessen forener ilt og kuldioxyd fra luftstrømmen med elektroner fra katoden
hvorved er dannes karbonat ioner som trænger ind i elektrolytten.
Den høje driftstemperatur medfører en lang opstartstid, hvorfor MCFC’en primært er
egnet til stationære anlæg, elværker o.lign, hvor cellen arbejder kontinuerligt.

2.4.7

SOFC - Solid Oxide Fuel Cell - Faststofoxyd brændselscelle
I faststofoxyd brændselscellen er elektrolytten - som navnet siger - et fast stof, typisk
zirkoniumoxyd stabiliseret med yttriumoxyd, der er en udmærket leder af negativt ladede
ilt ioner ved høj temperatur, dvs. ca. 1000oC. Anoden er et porøst nikkel/zirkonium keramisk metal, medens katoden er magnesiumdopet lanthanmanganat. SOFC’en har visse
ligheder med halvledere hvad angår opbygning og fremstillingsteknik, og kan være rørformet med katoden yderst (Siemens-Westinghouse) eller plane celler (Risø).
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Anodeprocessen omfatter en reaktion mellem brint eller kulilte (CO) fra brændslet og ilt
ioner fra elektrolytten, hvorved der dannes vand eller kuldioxyd (CO2) under afgivelse af
elektroner.
Katodeprocessen omfatter optagelse af elektroner, som sammen med ilt fra luften omsætter ilt ioner, der sendes tilbage til elektrolytten.
Det er væsentligt at bemærke, at SOFC’en direkte kan anvende både brint og kulilte som
brændstof, hvilket skyldes den høje driftstemperatur, som for de tidligste SOFC’er var
omkring 1000 oC. Dette var nødvendigt for at opnå en rimelig ledningsevne i elektrolytten, der som bærende element måtte have en tykkelse på ca. 200 µm.
Der dog senere udført et stort udviklingsarbejde for at reducere kravene til de materialer
der indgår i SOFC’en. Bl.a. har Risø udviklet en SOFC, der kan arbejde ved ca. 850 oC.
Dette er gjort mulig ved at anvende anoden som bærende element, hvorved elektrolytten
kan reduceres til tykkelse på ca. 20 µm, og dermed øge ledningsevnen betragteligt. På
Risø er der i dag startet en pilotproduktion af disse celler med 400 cellen om ugen, hvor
Haldor Topsøe står for samling af cellerne til færdige anlæg.
Se artikel om enmet på: www.risoe.dk/rispubl/Risnyt/risnytpdf/ris0201/risoe-2-2001s3133.pdf.
Risø har i det sidste årti deltaget i og ledet flere internationale projekter omkring brændselsceller. Specielt skal fremhæves et projekt i samarbejde med Sulzer med et mål om at
fremstille et 10 kW anlæg til anvendelse i enfamilie huse, og et projekt i samarbejde med
Rolls-Royce plc som senere skal skaleres op til adskillige MW til anvendelse i kraftværker.
2.4.8

Miniaturebrændselsceller
Som navnet siger, er der tale om en gruppe af ganske små brændselsceller, der er egnet
til anvendelse i elektronikprodukter. Disse celler er endnu under udvikling, men da der
vil komme et stort behov for energikilder med væsentlig større energitæthed end batterier til f.eks. de nye generationer af mobiltelefoner og bærbare computere, er miniaturebrændselsceller et godt bud på at opfylde dette behov. Da lagring af brint er meget vægt
og pladskrævende, er udviklingen af miniaturebrændselsceller koncentreret om celler der
kan anvende brændstof, der er flydende ved normalt tryk og temperatur.
Der er 5 typer miniaturebrændselsceller der udviklingsmæssigt er længst fremme i dag,
DMFC’en i 3 varianter, DLMFC’en (Direct Liquid Methanol Fuel Cell samt alumiminium-luft cellen.
I Annex 7 findes billeder af nogle af de nævnte miniaturebrændselsceller.
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2.4.8.1

Miniature DMFC (Direct Methanol Fuel Cell)
Miniature DMFC’en er under udvikling bl.a. på Los Alamos National Laboratory i samarbejde med forskere fra Motorola. Denne brændselscelle er principielt en DMFC som
beskrevet i Afsnit 2.4.4, men hvor de ”store” DMFC systemer anvender eksterne rørsystemer til at blande methanol med vand samt lufttilførslen, har Motorola i en keramisk
multilags teknologi samlet blanding, kanaler for fremføring, substratet for membran og
elektroder (MEA), elektrisk kontaktering og væske recirkulation i kun 2 keramiske dele.
Den ene del håndterer behandlingen af det flydende brændstof, medens den anden sørger
for lufttilførslen, og MEA’en er klemt ind mellem de 2 keramiske lag.
Den keramiske brændselscellestak har et areal på ca. 5 cm2, er ca 1 cm tyk og leverer
100 mW kontinuerligt, og 200 mW peak.
Der udestår et system til at samle det vand, der dannes under drift og recirkulere det til
opløsning af methanolen, og et system til styre methanol koncentrationen og udstrømningen af de små mængder kultveilte, der dannes under processen.
Grundet den relativt lave effekttæt er det målet i første omgang at udvikle en hybrid
energikilde, som kombinerer en miniature brændselscelle med et sekundært batteri til at
levere stor effekt over kort tid.
En anden miniature DMFC udvikles hos Energy Related Devices (ERL) hvis patenter
på området er købt af Manhattan Scientific. Til forskel fra den ovenstående beskevne
anvender ERL tyndfilmteknik til fremstilling af sin DMFC, Micro-FuelCell®, hvor man
i vacuum fælder katalytisk aktive brint- og ilt elektroder på hver side af en protonledermembran. Et antal celler sidder side om side på en fælles membran og er serieforbundne
ved hjælp af elektriske gennemføringer, ligesom man fører vand gennem porer i membranen. Geometrien indebærer at brændsel og luft har direkte adgang til cellernes overflade, til forskel fra stakkede celler, hvor gasserne skal føres ind til cellerne via kanaler.
Grundet den relativt lave effekttæthed var ERL’s første udkast fra 1999 til strømforsyning af en mobiltelefon en hybridløsning, der bestod af en plastkasse med form som et
mobiltelefonbatteri indeholdende en Micro-Fuelcell og et sekundært batteri. Kassen havde plads til en forseglet ampul med en vandig opløsning af methanol eller ethanol. Ampullen blev punkteret ved isætning i kassen.
Det sidste udkast der er demonstreret af Manhattan Scientific i oktober 2001 er PowerHolster®, et bæltehylster til at bære mobiltelefonen i. Hylsteret indeholder en MicroFuelcell der består af 10 enkeltceller, og kan levere 1W. Dimensionerne på cellerækken
er opgivet til bredde på 4,6 cm, en højde på 12 cm og en tykkelse på 0,5 mm.
Cellerne forsynes med brændsel, natrumborhydrid, NaBH4, i en vandig opløsning fra
forseglede ampuller, der giver en energitæthed på 356 Wh/kg, hvilket er er over der dobbelte af Li-Ion batteriers.
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Natrumborhydrid anvendes i brændselsceller til transportsektoren. Se
www.milleniumcell.com.
NEC Corporation, Japan Science and Technology Corporation og Institute of Research and Innovation har på basis af såkaldte nanohorn udviklet en miniature DMFC.
Nanohorn er en afart af nanorør og anvendes i stedet for aktivt kul til at bære katalysator
materialet, i dette tilfælde platin.
Strukturen af nanohornene medfører at platin partiklerne kun bliver halvt så store som
ved anvendelse af aktivt kul, og da nanohornene fremstilles ved hjælp af laser bortsmeltning (ablation) kan man ved samtidig fordampning af platin få dette til at hæfte til nanohornene, hvilket gør processen væsentlig billigere end den våde metode. Nanohornene
blev opdaget af en forsker hos NEC i 1991, og anvendelsen til brændselsceller er den
første praktiske.
2.4.8.2

Miniature DMLFC (Direct Liquid Methanol Fuel Cell)
Miniature DLMFC’en er under udvikling i et samarbejde mellem Medis Technologies,USA og More Energy, Israel. DLMFC’en adskiller sig fra DMFC’en ved at have
en flydende elektrolyt i stedet for en polymer elektrolyt, som let forurenes eller ødelægges af methanol (og ethanol), hvorfor man i DMFC’en er nødt til at anvende en 3-5%
vandig opløsning af methanol.
DLMFC’en har en anode, der består af et elektrisk ledende materiale, hvor der er anbragt
et katalysatorlag, som ikke er et ædelmetal, og katoden består af kulstofvæv indeholdende en katalysator af ædelmetal. Begge elektroderne er belagt med en elektrisk ledende
polymer, som beskytter dem mod urenheder i methanolen, og som øger elektrodernes
elektriske ledningsevne.
Elektrolytten indeholder i sig selv methanolen i en 35% opløsning, altså væsentlig højere
en i DMFC’en, hvilket bidrager til et større effekttæthed, men da methanolen er indeholdt i elektrolytten, skal DLMFC’en ”lades op” når methanolen er forbrugt. Derfor leveres DLMFC’en med ampuller, der indeholder frisk elektrolyt.
Medis har også udviklet en cylindrisk DLMFC i AA eller LR6 størrelse, kaldet ”SuperBattery”. SuperBatteriet kan ikke genfyldes og fungere derfor som et ”primærbatteri”,
dog med en kapacitet som er væsentlig højere end Li-polymer batteriets.

2.4.8.3

Aluminium-luft cellen (semi-brændselscelle)
Aluminium-luft cellen er egentlig en mellemting mellem en brændselscelle og et batteri,
da den negative elektrode er et metal, en speciel aluminiumlegering, og den positive
elektrode er en katalysator der udnytter ilten fra den omgivende luft i den elektrokemiske
reaktion. Se også Afsnit 2.2.6 Zink-luft batteriet.
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Den her beskrevne aluminium-luft celle adskiller sig dog ved at kunne ”lades op” på et
øjeblik ved at udskifte den forbrugte aluminium elektrode. Aluminium-luft cellens første
anvendelser var til militære formål og til hybridbiler.
Til anvendelse i mobiltelefoner og bærbare computere har Trimol Group Inc erhvervet
rettighederne til Aluminium-Power Inc, Toronto’s udviklingsarbejde på en miniature
aluminium-luft celle, og de 2 virksomheder har dannet et fælles udviklingscenter til videreudvikling og produktmodning. Trimol Group Inc har endvidere indgået et samarbejde med den franske mobiltelefonfabrik Sagem om anvendelse af miniature aluminium-luft cellen i deres produkter.
Trimol Group Inc udvikler også et primært aluminium-luft batteri
Miniature aluminium-luft cellen ”lades op” ved at udskifte en patron, der indeholder
aluminium anoden og elektrolytten, og har en energitæthed (Wh/kg) der er ca. 7 gange så
stor som Li-Ion batteriets.
Om Aluminium-luft cellen:
Anoden. Det er velkendt at der på overfladen af aluminium dannes et beskyttende lag af
aluminiumoxyd, som i cellen vil begrænse strømtætheden For at undgå dannelse af det
beskyttende oxydlag på overfladen, er aluminium anoden legeret med tin og andre bestanddele. Under drift nedbrydes aluminium anoden til aluminiumhydroxyd, som danner
en geléagtig masse på anoden, hvilket nedsætter den elektrokemiske reaktionshastighed.
Med specielle additiver i elektrolytten opnås, at aluminiumhydroxyden fældes som krystaller, der falder af og efterlader anodens reaktions overflade ren og aktiv.
Elektrolytten er en geleret vandig opløsning af kaliumhydroxyd med de før omtalte
additiver.
Katoden er fremstillet ved anvendelse af højmolekylære polymerer, der kan optage og
udnytte ilt fra luften til oxydationsprocessen. Da cellen ødelægges, hvis der trænger kuldioxyd ind i den, eller hvis der trænger vanddamp ud, og elektrolytten herved udtørres,
kræves en meget speciel membran over elektroden af et gore-tex lignende materiale.
2.4.8.4

Sammenfatning
Som for batterier er udviklingstiden for brændselsceller meget lang i forhold til udvikling af elektronik, men kravet til strømforsyning af nye bærbare apparater forcerer arbejdet. Også kravet til miljørigtig energiomsætning i samfundet har meget stor og positiv
indflydelse på udviklingen af brændselsceller generelt.
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For miniaturebrændselsceller kan følgende opstilles:
Fordele:
Umiddelbart opladelige
Meget stor energitæthed
Miljøvenlige
Ulemper:
Endnu ikke færdigudviklede (forskere og virksomheder taler om 3-5 år før de er på markedet).
Relativ lav effektæthed for DMFC’ens og DLMFC’ens vedkommende, hvilket medfører
at de endnu ikke kan anvendes direkte i mobiltelefoner og bærbare computere, men måske har Al-luft semi-brændselscellen den første chance:

NiCd

NiMH

Li-ionflydende
elektrolyt

Energitæthed
(Wh/kg)

40-55

50-80

110-140

Energitæthed
(Wh/l

100-140

180-250

Effekttæthed
(W/kg)

-

Effekttæthed
(W/l)
Cykellevetid

Semibrændselscelle
Al-luft
8403)

Brændselscelle
DMFC

Brændselscelle
DLMF

120-160

3561)

600-9002)

240-350

250-300

3601

2752

12503

100-150

220-270

245-320

~301

54-822

1403

-

300-500

500-700

500-600

~301

252

2003

500-1000

500-1000

300-500

300-500

-

-

-

Li-ionpolymer
elektrolyt

Opgivne værdier for NiCd, NiMH, Li-ion -flydende elektrolyt og Li-ion-Polymer elektrolyt er baseret på datablade for de respektive systemer (560- 3800 mAh).

2.5

1)

Opgivne værdier er
baseret på data for:

Manhattan Scientific, PowerHolster

2)

Opgivne værdier er
baseret på data for:

Medis Notebook fuel cell

3)

Opgivne værdier er
baseret på data for:

Trimol Group, Al-air primær batteri, 15000 mAh, da der
ikke pt. foreligger endelige data for semi-brændselscellen

Batteriers primære egenskaber, oversigt
I Anneks 3 findes en oversigt over batteriers primære egenskaber. Oversigten indeholder
også pålidelighedsdata, fejlmåder samt specielle håndterings- og monteringskrav.
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3.

Valg og anvendelse af batterier

3.1

Grundlæggende overvejelser

3.1.1

Batterividen, generelt
Korrekt valg og anvendelse af batterier er en vanskelig opgave, som kræver god indsigt i
batteriers karakteristiske egenskaber og virkemåde. Kun de største virksomheder har mulighed for at have en batterispecialist i huset, og mange brugere er derfor nødt til at forlade sig på batterileverandørernes umiddelbare råd og vejledning. Dette er også tilstrækkeligt for at løse mange opgaver, men fremgangsmåden behøver ikke altid at munde ud i
den bedste løsning i en given situation.
I de foregående afsnit er der givet en generel beskrivelse af de primære og sekundære
batterisystemer, der er på markedet i dag og forventes markedsført i den nærmeste fremtid. Ved gennemlæsning og opslag her vil det være muligt at danne sig et begreb om,
hvilke batterisystemer, der kan komme i betragtning til en given anvendelse. Herudover
anbefales det at søge yderligere viden ved studier af batterifabrikanternes application notes og datablade samt faglitteratur på området, søgning på internettet, eller søge konsulentbistand.

3.1.2

Batterivalg, tidspunkt i produktets udviklingsfase
Det bedste valg og den optimale anvendelse af et batteri til en given anvendelse opnås
kun ved at sørge for, at batteriet indgår som et integreret led i forbindelse med produktets
koncept og udviklingsfase. Erfaringen viser, at valg af batteri i alt for mange tilfælde
gemmes eller glemmes til sidste øjeblik, hvorefter man er tvunget til halve løsninger.
Det første og vigtigste trin er derfor at vælge batteri, inden det elektriske kredsløb og det
mekaniske design er afsluttet. Undlades dette, vil resultatet mange gange være, at man er
nødt til at indbygge et batteri, som er større og dyrere end nødvendigt, eller reducere
produktets specifikationer. I værste tilfælde vil det ikke være muligt at finde et batteri,
der er egnet til opgaven som helhed, og udviklingsfasen må påbegyndes forfra.

3.1.3

Standardbatterier
Det anbefales at vælge standardiserede batterier, især når produktionsvolumenet er stort.
Standardiserede batterier produceres i store antal af de fleste batterifabrikanter, hvilket
indebærer stor ensartethed og mulighed for at have second source.

3.1.4

Specielle batterier
I særlige tilfælde vil det ikke være muligt at anvende standardbatterier til en given anvendelse, hvorfor det er væsentligt at specificere de ønskede egenskaber for batteriet nøje.
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Specifikationen skal omfatte:
•
•
•
•
•
•
•

3.1.5

Mekanisk udformning og dimensioner.
Vægt.
Kapacitet.
Slutspænding.
Driftstemperaturområde.
Mekaniske påvirkninger (vibration, chok).
Lagringsforhold.

Primær- eller sekundærbatteri
Valget mellem primær- eller sekundærbatteri vil hovedsageligt være bestemt af følgende
forhold:
•

Primærbatteri vælges, hvor der ikke findes energikilde til ladning af sekundærbatteri.

•

Primærbatteri vælges, hvor udstyrets driftsprofil er sådan, at batteriudskiftning kun
skal finde sted med lange mellemrum (størrelsesorden år).

•

Sekundærbatteri kan kun vælges, hvor der findes en energikilde til ladning f.eks.
lysnet, køretøjsgenerator/batteri, solceller.

•

Sekundærbatteri vælges, hvor udstyret stiller krav om relativ høj strøm, og derfor
hyppig batteriudskiftning, f.eks. værktøjer, husholdningsredskaber, bærbare radiotelefoner.

Inden for disse hovedregler vil der være produktkredsløb, hvis driftsprofil er i et grænseområde, og hvor man naturligt vil være i tvivl om valget mellem primær- og sekundærbatteri. Som eksempel kan nævnes batteri til memory back-up i en PC, hvor begge batterityper anvendes. Vælges primærbatteri til denne opgave, slipper man for at indbygge ladekredsløb, men må acceptere, at batteriet skal skiftes efter nogle år. Vælges sekundærbatteri vil dette normalt fylde mindre og kunne holde i længere tid, men batteriet kræver
et ladekredsløb.

3.2

Opstilling af batterispecifikation
Batterifabrikanterne har udarbejdet skemaer til hjælp i forbindelse med opstilling af batterispecifikation for en given anvendelse. I Anneks 4 er vist nogle af disse skemaer.
Skemaerne er i sagens natur ret generelle, og det skal anbefales, at man bruger skemaerne til en første tilnærmelse i forbindelse med valg af batteri.
Efter udfyldelse af skemaerne bør man afveje fordele og ulemper ved anvendelse af de
enkelte batterisystemer. I en række tilfælde vil valget umiddelbart være indlysende, men
under alle omstændigheder betaler det sig at få et møde med en repræsentant fra den aktuelle batterifabrikant, eventuelt med bistand fra en uvildig konsulent.
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I de følgende afsnit findes en kort beskrivelse af de parametre, der er væsentlige ved
vurderingen.

3.3

Driftsspændingsområde
Batterier afgiver deres energi over et større eller mindre spændingsområde afhængig af
batterisystemet. Det er derfor nødvendigt, at udstyrets kredsløb kan fungere over dette
område eller at indbygge en spændingsstabilisator mellem batteriet og de efterfølgende
kredsløb. Bemærk, at kredsløbet/stabilisatoren skal kunne tåle batteriets tomgangsspænding, som kan være væsentligt højere end batteriets nominelle spænding. Se Afsnit 4.1.

3.4

Driftstemperatur

3.4.1

Belastningsevne
Batteriers belastningsevne er afhængig af temperatur, driftsprofil, lagring mv. og kan
sjældent dokumenteres fuldt ud. De individuelle datablade er generelt detaljerede nok til
at give en indikation af belastningsevnen ved 20ΕC. Hvis der stilles krav til udstyret om
lave eller høje driftstemperaturer, kan det være nødvendigt at gennemføre specielle tests
for at verificere batteriets kapacitet ved den relevante temperatur.

3.4.2

Holdbarhed
En vigtig parameter i forbindelse med driftstemperaturen er batteriets holdbarhed. Her
skal slås fast, at batterier skal behandles som letfordærvelige varer. Alt for ofte ses det, at
batterier bliver anbragt på eller i umiddelbar nærhed af strømforsyningen, hvor der normalt er høj temperatur. Dette medfører for primærbatterier, at selvafladningen øges,
hvilket er årsagen til mange reklamationer over utilstrækkelig kapacitet. For sekundærbatterier medfører høj temperatur, at batterierne slides hurtigere end forventet. Det skal
anbefales så vidt muligt at anbringe batterier på et køligt sted i udstyret.

3.5

Ladekredsløb
Ladekredsløbet er normalt det, der skaber de største problemer, og det er erfaringen, at
sekundærbatterier slides mere ved anvendelse af et uegnet ladekredsløb end ved afladning.
Følgende tommelfingerregler kan opstilles for ladekredsløb:

3.5.1

NiCd batterier, stationær drift
Lades kontinuerligt med en strøm på C/50 - C/100. En udmærket måde til at opnå denne
strøm, er ved intervalladning med C/5 - C/10 f.eks. 1 minut on og 10 minutter off. Efter
en total afladning lades med C/5 - C/10. Dette kan gøres tidsbegrænset i 7 eller 14 timer,
hvorefter der lades med den oven for nævnte kontinuerlige ladestrøm.
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3.5.2

NiCd batterier, cyklisk drift
Ved cyklisk drift er kravet normalt at kunne lade batteriet hurtigt op. Til dette formål kan
man udnytte NiCd batteriets karakteristiske temperaturegenskaber. Den kemiske reaktion under ladning er i starten endoterm, dvs. reaktionen optager varme, hvorved batteriets temperatur falder. Når man under ladeforløbet nærmer sig fuld ladning, indtræffer rekombinationen, der er stærk exoterm, dvs. batteriets temperatur stiger.
Ved at lade med stor strøm og samtidig overvåge batteriets temperatur og afbryde ladningen, når batteritemperaturen begynder at stige, opnås en særdeles effektiv terminering
ved hurtigladning. Princippet er foreslået af bl.a. Panasonic og ESA har patenteret et
kredsløb, der arbejder efter princippet: TDT-systemet (Temperature Derivative Termination).
Man kan også udnytte den egenskab, at NiCd batteriets ladespænding har negativ temperaturkoefficient, dvs. at på det tidspunkt i slutningen af ladeforløbet, hvor temperaturen
stiger, vil ladespændingen falde. Hvis man lader batteriet med konstant spænding, vil
strømmen derfor begynde at stige (termisk run-away). Overvåges strømmen og afbrydes,
når denne begynder at stige, fås på samme måde et signal fra batteriet om, at ladeprocessen er tilendebragt, vel at mærke uden at skulle måle temperatur. Systemet er foreslået af
SAFT.
Endelig kan man lade med impulser og måle batteriets tomgangsspænding i korte pauser
og lade tomgangsspændingen regulere ladestrømmen ned, efterhånden som batteriet lades op. Dette princip drager fordel af den omstændighed, at de fleste batterier, der er
konstrueret til stor belastning også tåler at lades med meget stor strøm (5-10 C) i begyndelsen af ladeperioden. Herved opnås særdeles kort ladetid, (12-16 minutter). Princippet
anvendes af bl.a. FRIWO, NORTEC og METABO.
I Anneks 5 findes beskrivelse af kredsløb, der udnytter de nævnte egenskaber.
Yderligere oplysning om lademetoder og ladekredsløb findes i SPM-126: IC'er TIL
BATTERISTYRING, samt i SPM 115: En orientering om IC'er til batterisyring og om det
nye nikkel-hydrid batteri.

3.5.3

Blybatterier, stationær drift
Blybatterier lades med konstant spænding. Spændingen skal være 2,25-2,3 V/ celle ved
20ΕC. Endvidere skal spændingen have en negativ temperaturkoefficient på 3-5 mV/ΕC
pr. celle. I øvrigt henvises til fabrikanternes specifikke anvisninger.

3.5.4

Blybatterier, cyklisk drift
Hurtigladning opnås ved at øge ladespændingen, men man skal samtidig overvåge batterispændingen og lade denne give signal til nedsættelse af ladespændingen, når batteriet
er fuldt opladet.
www.spm-erfa.dk

65

3.5.5

Blybatterier, overvågning
Overvågning af blybatterier er behandlet i:
SPM-130: Principper for overvågning af blybatterier under stationær drift
samt
SPM- 136: En orientering om energisystemer, stationære blybatterier, og en metode til
overvågning.
Endvidere henvises til:
IEEE Std 450: IEEE Recommended practice for maintenance, testing, and replacement
of vented lead-acid batteries for stationary applications.

3.5.6

Lithium-ion batterier
Li-ion batterier må ved op- og afladning ikke overskride de spændingsgrænser, som er
angivet af fabrikanten af den pågældende type. Begrundelsen er i korte træk følgende:
Ladning og afladning af celler med LiCO2 og LiNiO2 katode
Under ladning transporteres li-ioner fra katoden til anoden, og hvis den maksimale
spændingsgrænse, der er angivet for batteriet, overskrides (varierer fra 4,1 til 4,3V afhængig af typen) vil der fældes metallisk lithium på anoden, hvilket til sidst kan føre til
en kortslutning af cellen. Endvidere vil det lagdelte katodemateriale, LiCO2 og LiNiO2,
kollapse når det tømmes for lithium og blive ude af stand til at optage li-ioner igen under
afladning.
Hvis afladning fortsætter under den specificerede spændingsgrænse vil anodens kobber
strømkollektor begynde at blive opløst og under efterfølgende opladning vil kobberet
blive fældet på katodens overflade med kortslutning af cellen til følge. Generelt vil den
nedre spændingsgrænse være mellem 2,8 og 2,5V. Grænsen er temperaturafhængig, og
det anbefales at søge råd herom hos fabrikanterne.
Ladning og afladning af celler med LiMn2O4 katode (mangan spinel)
ref: NEC Mobile Energy
Da mangan spinel har en kubisk struktur, er der ingen risiko for at materialet kollapser
når det tømmes for lithium. Derfor kan man reducere det initiale indhold af lithium i katoden, hvilket medfører at man undgår at der dannes metallisk lithium på anoden under
ladning.
En overskridelse af den nedre spændingsgrænse medfører stigende indre modstand og
faldende kapacitet.
Vær opmærksom på at ved seriel kobling af Li-ion celler skal hver enkelt celles op- og
afladningsgrænser overvåges for at hindre overskridelser, dog noterer NEC, at med deres
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mangan spinel konstruktion kan 2 celler kan lades og aflades uden denne overvågning,
hvilket medfører en simplificering af sikkerhedskredsløbet i batteripakken.
Ladning med konstant spænding og strømbegrænsning er det normale for Li-ion batterier. Typisk opnås 100% opladning ved 1-2 timers opladning med en ladningseffektivitet
på næsten 100%.
3.5.7

Intelligente batterier
Som beskrevet i tidligere afsnit har de forskellige batterisystemer forskellig nominel
spænding og skal styres på forskellig måde, og man kan derfor ikke umiddelbart skifte
mellem de forskellige systemer. I det følgende skema er dette anskueliggjort.
NiMH

Li-ion

Nominel spænding

1,2 V

3,5 til 3,7 V

Maksimum spænding

ca. 1,6 V

4,1 til 4,25 V

Minimum slutspænding

1.0 V

2,8 til 2,5 V

Lademetode

Konstant strøm

Konstant spænding med strømbegrænsning

Overladning

Rimelig tolerant

Overladning kan medføre brand eller eksplosion

Sikkerhedsanordninger

Termisk sikring og strømbegrænsningsanordning

Ladekredsløbet skal sikre mod over op- og
afladning

For at sikre brugeren frit valg mellem de forskellige batterisystemer har batterifabrikanter og softwarehuse udarbejdet en standard for kommunikation mellem apparat og batteri, og der er udviklet kredsløb til formålet, som i dag er indbygget i mange batteripakker.
Standarden (Smart Battery System Specifications) indeholder en standard arkitektur, databus og datasprog, og består af 5 komplementære specifikationer:
•

Smart Battery Data Specification (SBD)
Definerer data vedrørende batteri -type -spænding -kapacitet og fysisk udformning

•

System Management Bus (SMBus)
Definerer to-tråds interface til batteriets kommunikation med omverdenen, herunder
lader, apparat eller andre strømforsyningskomponenter

•

Smart Battery Charger Specification
Definerer datastrøm mellem batteri og lader, og kategoriserer ladeprofil til det akutte batteri

•

Smart Battery Selector specification (SMBus BIOS)
Er et supplement til SMB'en, som muliggør anvendelse af flere batterisystemer

•

SMBus BIOS specifikation
Definerer en standard BIOS interface til SMB'en.
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Det centrale ved det intelligente batteri er, at det via standardsystemet giver meddelelse
om sig selv og styrer apparatets lader i henhold til de oplysninger, der sendes fra batteriet. Endvidere indeholder standardsystemet dele, som kan tolke batteriets tilstand, og lukke apparatet ned på en sikker måde, hvis batteriet er ved at være opbrugt. En nærmere
beskrivelse er givet i Anneks 6.
På internettet kan man finde information om, og opdatering af specifikationerne på
adressen: www.sbs-forum.org/specs.htm.
3.5.8

IC'er til batteristyring
En række IC-kredsløbsfabrikanter har i de senere år udviklet særdeles effektive IC'er til
batteristyring, som generelt opfylder de krav som stilles til styring af de i denne rapport
beskrevne sekundære batterisystemer, herunder lade- og afladefunktion, overvågning af
batteritilstand og sikkerhedskredsløb.
I Anneks 5 findes beskrivelse af tidlige kredsløb, der udnytter de nævnte egenskaber.
Yderligere oplysning om lademetoder og ladekredsløb findes i SPM-126: IC'er TIL
BATTERISTYRING, samt i SPM 115: En orientering om IC'er til batteristyring og om
det nye nikkel-hydrid batteri.

3.6

Sikkerhedskredsløb
Batterier kan ødelægges eller være farlige ved forkert anvendelse. (Se Kapitel 5). For at
imødegå disse forhold er det nødvendigt at indføre sikkerhedskredsløb. Ved vurdering af
sikkerhedskredsløb, der skal imødegå fare, skal kredsløbet kunne acceptere, at der opstår
1 fejl, uden at der opstår en farlig situation.

3.6.1

Primære lithium batterier
Som hovedregel er følgende situationer farlige i forbindelse med primære lithium batterier:
•
•
•
•
•

Ladning.
Overafladning med ompolarisering til følge.
Kortslutning.
Overophedning.
Mekanisk overlast.

Ladning imødegås ved at forbinde to dioder eller en modstand og en diode i serie med
batteriet.
Overafladning imødegås ved at forbinde to dioder parallelt med batteriet igennem en sikring.
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Kortslutning imødegås med smeltesikring eller PTC modstand.
Overophedning og mekanisk overlast kan man ikke umiddelbart sikre imod, men cellerne skal være egensikre, således at eksplosion ikke forekommer.
Det anbefales at gennemføre en omhyggelig sikkerhedsanalyse, der omfatter det valgte
batteri, samt kredsløb, apparat og anvendelse, især ved anvendelse af batterier med våd
positiv elektrode.
Højeffekt batterier har normalt indbygget sikring mod kortslutning og overophedning,
samt en sikkerhedsventil til imødegåelse af eksplosion.
3.6.2

Andre primærbatterier
Andre primærbatterier end lithium batterier udgør ikke helt så stor en risiko ved forkert
anvendelse, og primærbatterier er forsynet med sikkerhedsventil, men det anbefales under alle omstændigheder at gennemføre en sikkerhedsanalyse som beskrevet under Afsnit
3.6.1.

3.6.3

Sekundærbatterier
Bly- og NiCd batterier med høj effekttæthed ophedes kraftigt ved kortslutning og skal
sikres med smeltesikring eller PTC modstand. Risikoen består deri, at situationen kan
medføre forbrændinger eller brand. Endvidere ødelægges batteriet.
Bly- og NiCd batterier ødelægges ved ompolarisering, og der skal i afladekredsløbet være sikring mod, at batteriet aflades til under en given spænding, afhængig af antallet af
celler i serie. Bly- og NiCd batterier ødelægges ved kraftig overopladning, og kredsløbet
skal imødegå denne situation.
Ni-metalhydrid batteriet behandles sikkerhedsmæssigt som NiCd batteriet. Sekundære
lithium batterier med flydende elektrolyt har normalt indbygget en PTC-modstand og
evt. en termosikring. Endvidere er der normalt indbygget en trykafhængig afbryder, som
træder i funktion ved forkert anvendelse af batteriet der medfører trykstigning. Afbryderen slutter ikke igen ved trykfald.

3.6.4

Sammenfatning
Batterier er energikilder, hvor energien ved forkert anvendelse kan udløses med varmeudvikling og eksplosion til følge.
Derfor: Gennemfør en sikkerhedsanalyse af batteriet og kredsløbet omkring batteriet
under hensyntagen til udstyrets anvendelse.
Fabrikanternes application manuals giver gode råd i forbindelse med batteriernes sikre
anvendelse. I tvivlstilfælde bør man søge konsulentbistand (se også Afsnit 5.2.4).
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4.

Vigtige begreber i forbindelse med batterier

4.1

Definitioner
Afladning:

Konstant eller intermitterende strøm afgivet fra en celle.

Aktivt materiale:

De materialer i elektroderne, der indgår i den elektrokemiske proces.

Amperetimer:

Produktet af strøm i ampere og tiden i timer (Ah). Normalt brugt
som udtryk for en celles kapacitet.

Anode:

Den negative elektrode eller det negative aktive materiale (under
afladning). Udtrykket anvendes overvejende i forbindelse med
primærbatterier.

Batteri:

To eller flere celler forbundet i serie eller parallelt og forsynet
med praktisk mulighed for tilslutning til udvendigt elektrisk
kredsløb. Ordet batteri anvendes også i daglig tale om en enkelt
celle parat til brug.

Batterisystem:

Ordet batterisystem anvendes for givne elektrodepar. F.eks. er
NiCd, AgO-Zn, Li-MnO2 batterisystemer.

Button cell:

Se knapcelle.

Celle:

Elektrokemisk system, der kan optage, lagre og give elektrisk
energi, og essentielt bestående af:
• negativ elektrode
• positiv elektrode
• elektrolyt.

Charge rate:

Ladestrømmen udtrykt i ampere som et multiplum af Cn.

Charge retention:

En celle vil selvaflade (se selvafladning). Charge retention er et
udtryk for den procentiske kapacitet, der er tilbage, når en ny eller
nyopladet celle har stået ved en given temperatur i en given tid.

Cn:

Den numeriske værdi af en celles nominelle kapacitet, hvor n er
antallet af timer, ved hvilke den specificerede kapacitet er angivet.

Cycle:

En sekvens af ladning (afladning) og afladning (ladning) under
specificerede konditioner (strøm, tid, temperatur mm.)

Depth of discharge:

Forholdet mellem afladet kapacitet og nominel kapacitet (DOD).
Normalt udtrykt i procent eller decimalbrøk.

Discharge rate:

Afladestrømmen udtrykt i ampere som et multiplum af Cn.
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Effekttæthed:

Udtryk for den effekt en celle kan afgive (W) i forhold til cellens
vægt (W/kg) eller volumen (W/dm3).

Elektrode:

Den mekaniske struktur, der bærer det aktive materiale. I denne
vejledning er udtrykket anvendt generelt om strukturen og det
aktive materiale.

Elektrolyt:

Det medium i en celle, der muliggør iontransporten mellem elektroderne.

Energitæthed:

Udtryk for en celles energiindhold (Wh) i forhold til cellens vægt
(Wh/kg) eller volumen (Wh/dm3).

Forseglet celle:

En celle, som forbliver lukket og ikke afgiver gas eller væsker,
når den fungerer inden for grænserne for ladning og temperatur,
der er specificeret af fabrikanten. Cellen kan være forsynet med
en sikkerhedsanordning, der beskytter mod farligt højt tryk. Cellen kræver ikke tilførsel af elektrolyt og er konstrueret til af fungere i hele levetiden i dens originale forseglede tilstand (IEC
60509).

Gelled elektrolyt:

Elektrolyt, der er gjort tixotrop for at hindre denne i at løbe ud.
Sammenlign tixotrop maling.

Impedans:

En celles AC modstand.

Indre modstand:

En celles DC modstand.

Kapacitet:

Elektricitetsmængden i en celle, normalt angivet som produktet af
strøm og tid (Ah).

Katode:

Den positive elektrode, eller det positive aktive materiale (under
afladning). Udtrykket anvendes overvejende i forbindelse med
primærbatterier.

Knapcelle:

Celle med cirkulært tværsnit hvor den totale højde er mindre end
diameteren.

Lagringstid:

Den tid et batteri kan lagres ved en given temperatur og luftfugtighed og bevare en specificeret kapacitet.

Nominel spænding:

Specificeret tomgangsspænding for et batterisystem.

Ompolarisering:

Polvending af en celle. Indtræffer for den svageste celle under
overafladning af et batteri med flere serieforbundne celler.

Opladning:

Strøm tilført en sekundær celle, indtil denne er fuldt opladet.

Overopladning:

Strøm tilført en sekundær celle, efter at cellen er fuldt opladet.
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4.2

Overafladning:

Strøm gennem en celle, efter at denne er totalt afladet og med
ompolarisering til følge.

Primærbatteri:

Engangsbatteri.

Rated capacity:

Se Cn.

Rekombination:

Elektrokemisk proces under overopladning af en sekundær celle,
hvor den ilt, der dannes på den positive elektrode, fjernes ved
kemisk reaktion på den negative elektrode.

Sealed cell:

Se forseglet celle.

Sekundærbatteri:

Genopladeligt batteri eller akkumulator.

Selvafladning:

Den afladning af en celle, der sker inde i cellen.

Separator:

Elektrisk isolerende og ionledende materiale, placeret mellem
elektroderne i en celle.

Starved elektrolyt:

Ordet anvendes for at beskrive en separator, der ikke er mættet
med elektrolyt, således at separator/elektrolyt er gennemtrængelig
for gas (ilt). Gasgennemtrængeligheden er nødvendig, for at rekombination kan finde sted i sekundære celler.

Tomgangsspænding:

Den ubelastede potentialforskel mellem terminalerne på et batteri,
og altid højere end den nominelle tomgangsspænding. Ref. IEC
60086-1, Afsnit 3.2 og Afsnit 7.5.

Standardisering, standarder og normer
En vigtig parameter ved valg af batteri til en given anvendelse er at have udskiftelige
batterier til rådighed. Dette gælder både elektriske egenskaber og mekaniske dimensioner.
Standardisering af batterier foregik oprindeligt på nationalt plan, hvor især det militære
område var pioner. Siden er der sket en udvikling på internationalt plan gennem International Electrotechnical Commission, IEC. Mange arbejdsgrupper og tekniske komiteer
med repræsentanter fra batteriproducenter, testhuse og brugere har gennem årene udført
et stort arbejde for at opstille standarder for primær- og sekundærbatterier. IEC standarder for primærbatterier udarbejdes i Technical Committee No. 35 (TC 35), og standarder
for sekundærbatterier udarbejdes i Technical Committee No. 21 (TC 21 og SC 21A). Det
vil føre for vidt at beskrive arbejdsgrupperne og arbejdsformen i denne rapport. Her skal
blot citeres i numerisk rækkefølge de vigtigste IEC standarder, der gælder i dag for batterier til anvendelse i elektriske apparater. Ud over de citerede standarder findes der
standarder for sekundære startbatterier, traktionsbatterier batterier og flybatterier. TR
står for Technical Report.
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Gældende IEC-standarder kan findes på adressen www.iec.ch. Man går ind under
”Technical committee information centre” og videre til ”Tecnical Committies and subcommittees”. Her søger man TC 21 SC 21A eller TC 35. Ud for de enkelte kommitteer
kan man under ”Publications” finde de gældende standarder.
De tilsvarende gældende EN-standarder på området har samme numre, og findes lettest
på Dansk Standards hjemmeside: www.ds.dk. Her kan man enten søge f.eks. på ordet:
”primary batteries” eller gå lidt længere ned på siden under ”avanceret søgning” og indtaste nummeret på standarden under ”DS betegnelse”.
4.2.1

IEC standarder, primærbatterier
IEC 60050(481): International Vocabulary, Chapter 481: Primary cells and batteries
IEC 60086-1 Ed. 9.0: Primary batteries - Part 1: General.
IEC 60086-2 Ed. 10: Primary batteries - Part 2:Specification sheets +Amd. 1 Ed.10
IEC 60086-3 Ed. 1.0: Primary batteries - Part 3: Watch batteries
IEC 60086-4 Ed. 2.0: Primary batteries - Part 4: Safety standard for lithium batteries
IEC 60086-5 Ed. 1.0: Primary batteries - Part 5: Safety of batteries with aqueous electrolyte
IEC 61955 TR: Primary batteries - Summary of research and actions limiting risks to reversed installation of primary batteries

4.2.2

IEC standarder, sekundærbatterier
IEC 60285 Ed. 3.0 and Ed. 3.2:
Sealed nickel-cadmium cylindrical rechargeable single cells. + Amd 1 Ed. 3.0 + Amd 2
Ed. 3.0
IEC 60285 Ed. 3.2: Sealed nickel-cadmium cylindrical rechargeable single cells.
IEC 60509 Ed. 2.0: Sealed nickel-cadmium button rechargeable single cells.
IEC 60622 Ed. 2.0: Sealed nickel-cadmium prismatic rechargeable single cells.
IEC 60623 Ed. 4.0: Vented nickel-cadmium prismatic rechargeable single cells.
IEC 60896-1 Ed. 1.0: Stationary lead-acid batteries - General requirements and methods
of test. Part 1: Vented types + Amd 1 Ed. 1.0 + Amd 2 Ed. 1.0.
IEC 60896-2 Ed. 1.0: Stationary lead-acid batteries - General requirements and test
methods - Part 2: Valve regulated types.
IEC 60993 Ed. 1.0: Electrolyte for vented nickel-cadmium cells.
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IEC 61056-1 Ed. 1.0: Portable lead-acid cells and batteries (Valve regulated types) - Part
1: General requirements, functional characteristics - Methods of test.
IEC 61056-2 Ed. 1.0: Portable lead-acid cells and batteries (Valve regulated types) - Part
2: Dimensions, terminals and marking.
IEC 61056-3: TR3 Ed. 1.0: Portable lead-acid cells and batteries (Valve-regulated types)
- Part 3: Safety recommendations for use in electric appliances.
IEC 61150 Ed. 1.0: Sealed nickel-cadmium rechargeable monobloc batteries in button
cell design.
IEC 61427 Ed. 1.0: Secondary cells and batteries for solar photovoltaic energy systems General requirements and methods of test.
IEC 61429 Ed. 1.0: Marking of secondary cells and batteries with the international recycling symbol ISO 7000-1135.
IEC 61434 Ed. 1.0: Guide to designation of current in alkaline secondary cell and battery
standards.
IEC 61436 Ed. 1.0: Sealed nickel-metal hydride rechargeable single cells.
IEC 61438 TR2 Ed. 1.0: Possible safety and health hazards in the use of alkaline secondary cells and batteries - Guide to equipment manufacturers and users.
IEC 61440 Ed. 1.0: Sealed nickel-cadmium small prismatic rechargeable single cells.
IEC 61808 Ed. 1.0: Sealed nickel- metal hydride button rechargeable single cells.
IEC 61809 Ed. 1.0: Safety requirements for portable sealed alcaline secondary cells and
batteries.
IEC 61951-1 Ed. 1.0: Portable sealed rechargeable single cells – Part 1: NickelCadmium.
IEC 61951-2 Ed. 1.0: Portable sealed rechargeable single cells – Part 2: Nickel-metal
hydride.
IEC 61960-1 Ed. 1.0 : Secondary lithium cells and batteries for portable applications –
Part 1: Secondary lithium cells.
IEC 61960-2 Ed. 1.0 : Secondary lithium cells and batteries for portable applications –
Part 2: Secondary lithium batteries.
IEC 62060 TR: Secondary cells and batteries - Monitoring of lead acid stationary batteries - User guide.
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5.

Sikkerhed og myndighedskrav

5.1

Sikkerhed ved anvendelse af batterier
Især ved anvendelse af lithium batterier skal der tages hensyn til sikkerhed og de krav,
myndighederne stiller i denne forbindelse.
Lithium batterier finder i dag anvendelse overalt, hvor elektronik skal være uafhængig af
lysnettet.
Grunden til at vælge lithium batterier frem for andre batterityper er lithium batteriernes
høje energitæthed og deres særdeles gode langtidsegenskaber.
De samme to egenskaber er også indirekte årsagen til, at lithium batterier kan være farlige at anvende.
Ved vurdering af risikoen skal der tages hensyn til flere faktorer.
•
•
•
•

5.1.1

Hvori består faren?
Hvor anvendes batteriet?
Hvilket batterisystem er der tale om?
Hvilke præventive forholdsregler er der taget?

Hvori består faren?
Da et batteri, ligegyldigt hvilket, indeholder to kemikalier, som er ivrige efter at reagere
med hinanden, men på den ene eller anden måde er forhindret i det, indtil batteriet skal i
brug, er der altid en potentiel fare for, at denne reaktion kan ske utilsigtet, og med en
ukontrolleret energiudladning til følge.
Denne energiudladning kan medføre udsivning af korrosive og giftige dampe og væsker,
høje temperaturstigninger, brand, samt trykstigninger, som kan udløse eksplosion.
Det er indlysende, at jo større krav der stilles til batteriets størrelse og til dets effekttæthed (store strømme), jo større er den potentielle risiko.
I familien af lithium batterier findes der systemer, der takket være deres konstruktion og
de materialer, de indeholder, er mere sikre. Disse systemer har til gengæld lav effekttæthed, (se Afsnit 2.2), primærbatterier.
Lithium-jod systemet, som er et faststofsystem, er ekstremt sikkert og kan kun bringes til
eksplosion ved opvarmning til langt over 100ΕC. Da det er et faststofsystem, kan der ikke trænge gas og væske ud af det.
På den anden side er f.eks. lithium-svolvdioxyd systemet i stand til at levere store
strømme, og denne egenskab indebærer, at dette system kan være farligt, hvis det udsættes for misbrug.
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Grundstoffet lithium, der anvendes som anode-materiale, er i lighed med de øvrige alkalimetaller ikke bestandigt i forbindelse med vand. De fleste husker vel demonstrationen i
fysiktimen med natriumstykket, der iltes og danser rundt på overfladen af vand.
Denne egenskab ved lithium medfører, at batterier, som indeholder dette metal, ikke må
indeholde vandige materialer og må udvikles og produceres i absolut tørre rum. Endvidere må batterierne indkapsles hermetisk, hvilket er med til at øge risikoen for eksplosion ved misbrug.
Udvikling og produktion af batterier samt valg af batterisystem til en bestemt anvendelse
indebærer derfor en kæde af afvejninger, der sigter på at gøre anvendelsen så sikker som
mulig.
5.1.2

Hvor anvendes batteriet?
I sikkerhedsbegrebet indgår to væsentlige spørgsmål:
•
•

Er en potentiel fare erkendt og accepteret som en del af vort livsmønster?
Er faren uventet?

Sikkerhed er med andre ord tæt knyttet til kendskab til risikoen ved at færdes og omgås
ting.
Batterifabrikanterne har selvsagt det største kendskab til risikoen ved anvendelse af deres produkter og kan derfor bedst give sikkerhedsanvisninger til brugeren.
Disse anvisninger øges i værdi i det omfang, batterifabrikanten får kendskab til de mulige anvendelsesbetingelser. De professionelle brugere (organisationer og apparatproducenter) har størst mulighed for at definere disse anvendelsesbetingelser. På konsummarkedet er anvendelsesbetingelserne mere usikre.
Vurdering af risikoen ved anvendelse af lithium batterier må derfor indeholde en analyse
af anvendelsesområdet.
Set fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt kan anvendelsesområderne for lithium batterier
opdeles i følgende grupper:
•

Områder med tæt tilknytning mellem producent og bruger.

•

Områder med apparater hvor batterierne ikke kan udskiftes af brugeren.

•

Områder med brugerudskiftelige batterier.

•

Områder med implanterbare apparater.

Det første område er typisk det militære, som har specialister i batteriteknologi og prøvningsfaciliteter for batterier og hermed mulighed for at gå ind i en sikkerhedsmæssig dialog med batteriproducenten. Også rumfartsorganisationerne har mulighed for vurdere de
sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med anvendelse af batterier.
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Det andet område knytter sig til de apparatfabrikanter, der indbygger batterier i deres
produkter. Fabrikanterne råder sjældent over den nødvendige ekspertise vedrørende sikkerhed i forbindelse med anvendelse af batterier, men søger i størst mulig udstrækning
hjælp hos batterifabrikanterne og uvildige laboratorier. DELTA har i den forbindelse
rådgivet og udført sikkerhedsprøvning på adskillige typer batterier.
Det tredie område kan bedst karakteriseres ved, at batterierne normalt findes i detailhandelen. Her er ansvaret i forbindelse med sikker anvendelse af batterierne mere flydende.
De omfattende regler for brug af de mest risikofyldte systemer kan ikke håndteres i detailleddet, og det er også foreløbig kun de mindste størrelser af de mindst risikofyldte systemer, der findes her.
Det fjerde område indeholder apparater som pacemakere. Brugerens liv er på den ene
side afhængig af apparatet, og på den anden side konstant udsat for risikoen ved anvendelsen af et batteri. Dette er begrundelsen for langt overvejende at anvende faststofbatterier til dette formål.
5.1.3

Hvilket batterisystem er der tale om?
De primære batterisystemer er beskrevet i Afsnit 2.2. For de enkelte batterisystemer kan
følgende sikkerhedsmæssige betragtninger anføres:
•

Lithium-svovldioxyd.
Sikkerhedsproblemerne omkring dette system knytter sig til følgende forhold:
Hvis lithium kommer i direkte kontakt med elektrolytten, vil der indtræffe en særdeles kraftig varmeudviklende reaktion. Dette hindres ved, at der dannes en passiverende film på lithium-anoden.
Filmen kan nedbrydes ved :
Kortslutning.
Ladning med store strømme over kort tid.
Ladning med lave strømme over lang tid.
Overudladning (reversering).
Mekanisk påvirkning.
Opvarmning.
Disse påvirkninger kan medføre så store temperaturstigninger, at lithium anoden
smelter og reagerer med elektrolytten, hvilket igen kan medføre eksplosion. Denne
forhindres normalt af en sikkerhedsventil, som åbner ved ca. 100ΕC. Herved undslipper flygtige stoffer, som er brandfarlige (lithium og elektrolyt), giftige (SO2,
methan, cyanid) og korrosive (SO2).
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Hertil kommer den omstændighed:
at systemet er tryksat,
at systemet normalt er udført med stor effekttæthed.
•

Lithium-thionylklorid.
Sikkerhedsproblemerne omkring dette system er mindre end for Li-SO2 systemet
af følgende årsager:
Systemet fungerer ved lavere tryk.
Systemet har lav effekttæthed.
Ved opvarmning til ca. 170°C kan cellen dog eksplodere eller ventilere, hvilket
medfører udslip af giftige og korrosive gasser (SO2 og HCl). Opvarmningen kan
ske direkte eller ved ladning med ekstremt store strømme.

•

Lithium-mangandioxyd og lithium-carbonmonofluorid
De to systemer produceres som knapceller med relativ lav effekttæthed og som
viklede cylindriske celler med højere effekttæthed. De sidstnævnte er ofte forsynet
med sikkerhedsventil.
Da systemerne ikke udleder giftige eller korrosive materialer ved utæthed, og da
de er forsynet med faststofkatode, anses disse systemer for de sikreste ikkefaststof
systemer.
Begge systemer kan i dag købes en detail til f.eks. fotoudstyr og til lommeregnere.

•

Lithium-jod
Lithium-jod systemet er blevet kendt som det mest anvendte system til pacemakere.
Katoden i systemet er jod og et organisk stof. Når lithium-anoden og jodkatoden
kommer i kontakt med hinanden dannes lithium-jodid, som udgør både separator
og elektrolyt.
Der er således tale om et faststof-system med ekstrem høj sikkerhed.

5.1.4

Hvilke præventive forholdsregler er der taget?
De forholdsregler, der er til rådighed for at minimere risikoen ved brug af lithium batterier, kan groft opdeles efter:
•
•
•

Batterifabrikanten.
Apparatfabrikanten.
Brugeren.
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5.1.4.1

Batterifabrikanten
Ved udvikling og produktion af batterier må batterifabrikanten gennemføre omfattende
sikkerhedsanalyser og prøvninger både af kemien i batteriet og den mekaniske og termiske konstruktion af batteriet.
Især sikkerhedsprøvningerne i forbindelse med lithium batterier er omfattende og ofte
dramatiske med eksploderende og brændende batterier til følge.
Prøvningerne er i nogen udstrækning udarbejdet i samarbejde med militære myndigheder
og omfatter meget voldsomme påvirkninger til afsløring af batteriernes sikkerhedsmæssige egenskaber.
Til illustration af disse prøvninger kan f.eks. nævnes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kortslutning af batteriet ved høj temperatur.
Opvarmning til over 200°C i ovn eller oliebad.
Opvarmning med flamme.
Frit fald 5 m til 10 m.
Mekanisk chok 1000 g.
Kompression til mindre end den halve dimension.
Punktering af batteriet.
Ladning og reversering med store strømme.

Prøvninger af denne karakter har givet et stort bidrag til forøgelse af sikkerheden ved
anvendelse af lithium batterier.
5.1.4.2

Apparatfabrikanten
Apparatfabrikantens muligheder for at øge sikkerheden ved anvendelse af batterier er
dels at følge batterifabrikantens anvisninger for elektrisk og mekanisk sammenkobling
med apparatet, dels at søge ekspertbistand.
Anvisningerne omfatter bl.a. beskyttelse mod høje temperaturer, kortslutning, ladning og
reversering, samt anvisninger vedrørende montage (lodning).

5.1.4.3

Brugeren
Sikkerheden i forbindelse med lithium batterier (og andre batterityper), der kan udskiftes
af brugeren, afhænger dels af batterifabrikanten dels af apparatfabrikanten, som beskrevet oven for. Brugeren må øge sikkerheden ved at følge de anvisninger, der følger med
apparatet.
Disse anvisninger omfatter bl.a. valg af given type batteri, korrekt isætning og advarsel
mod at kaste batterier i åben ild.
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5.1.5

Sammenfatning
Sikkerheden i forbindelse med anvendelse af batterier er primært afhængig af batterifabrikanternes omhyggelighed i forbindelse med konstruktion og produktion. Endvidere er
sikkerheden afhængig af apparatfabrikanternes valg af batteri, konstruktion af batterikredsløb, montage af batteriet samt anvisninger til brugeren.

5.2

Myndighedskrav
Myndighedskrav i forbindelse med batterier er knyttet til sikkerhed og kan opdeles på tre
områder: Transport, anvendelse og miljø.

5.2.1

Transport
Transport af lithium batterier kommer i visse tilfælde ind under begrebet: farligt gods.
Transport af farligt gods er reguleret af De Forenede Nationer i "Den Orange Bog". Som
støtte til FN finder man følgende organisationer for luft-, sø-, vej- og jernbanetransport:
ICAO: International Civil Aviation Organisation.
IMO:

International Maritime Organisation.

ECE:

Economic Commission for Europe.

OCTI:

Office Central des Transports Internationaux par Chemins de Fer.

Hver af disse organisationer regulerer transport af farligt gods, hovedsageligt på grundlag af Den Orange Bog. Regelsætning findes i:
ICAO: Technical Instruction for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air.
IMO:

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG).

ECE:

The European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road (ADR).

OCTI:

Konvention om internationale jernbanebefordringer (COTIF), bilag 1: Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane (RID).

Endvidere indgår International Air Transport Association (IATA) og det amerikanske
Department of Transport (DOT) i udarbejdelse af reglerne.
Lithium batterier betragtes som farligt gods, hvis de indeholder mere lithium end angivet
i følgende skema:
Celle

Batteri

Faststof katode

1g

2g

Flydende katode

0,5 g

1g
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Celler og batterier, der betragtes som farligt gods, skal pakkes i godkendt emballage og
mærkes efter fastsatte regler. Endvidere skal celler og batterier kunne tåle specificerede
varme- og mekaniske påvirkninger (vibration og stød).
Vedrørende testmetoder til eftervisning af lithium batteriers sikkerhed i forbindelse med
transport, er det besluttet at udarbejde en IEC-standard som grundlag for FN’s krav på
området. Standarden skal omfatte såvel primære som sekundære batterisystemer. Standarden skal være færdig ved udgangen af 2002.
Se www.unece.org/trans/main/dgdb/dgcomm/ac10inf/2000_12/inf-56.pdf.
Baggrunden for arbejdet kan findes på:
www.unece.org/trans/danger/meetings/ecosoc/2000_07/inf-04.pdf.
5.2.2

Anvendelse
Ved sikkerhedsgodkendelse af apparater kræver visse lande, herunder Danmark, at lithium batterier, der indbygges i apparater, skal mærkes særskilt. For at apparater med
lithium batterier kan godkendes hos UL (Underwriters Laboratories/USA), skal batterierne være "Recognised", dvs. at batterierne har gennemgået sikkerhedsprøvning som
omtalt i Afsnit 5.1.4.1. Se i øvrigt Afsnit 5.2.4.2.

5.2.3

Miljø
Rådet for de Europæiske Fællesskaber har den 18. marts 1991 udstedt direktiv om batterier og akkumulatorer, der indeholder farlige stoffer (91/157/EØF).
Følgende primær- og sekundærbatterier er omfattet af direktivet:
Citat:
1)

2)

Batterier og akkumulatorer, som bringes i omsætning fra 18. marts 1991, og som
indeholder:

•

mere end 25 mg kviksølv pr. batteri- eller akkumulatorcelle, undtagen alkalimangan-batterier,

•

mere end 0,025 vægtprocent cadmium,

•

mere end 0,4 vægtprocent bly.

Alkali-mangan batterier, som indeholder mere end 0,025 vægtprocent kviksølv,
og markedsføres fra den 18. marts 1991.

Citat slut.
Endvidere har Rådet for de Europæiske Fællesskaber den 22. december 1998 udstedt direktiv 98/157/EØF om, at der inden for en fireårig periode foretages ændringer i ovenstående direktiv 91/157/EØF således at:
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Markedsføring af batterier og akkumulatorer med over 0.0005 vægtprocent kviksølv forbydes. Dette gælder også hvor disse er indbygget i apparater. Knapceller og batterier
sammensat af knapceller med højst 2 vægtprocent kviksølv er undtaget.
Se: http://europa.eu.int/eur-lex/da/lif/dat/1998/da_398L0101.html
5.2.3.1

Primærbatterier, der er omfattet af direktivet
Da det er lykkedes for de fleste batterifabrikanter at bringe kviksølvindholdet i alkalimangan batterier under grænsen på 0,025%, omfatter direktivet kun zink-kviksølvoxyd
batterier, der i de fleste tilfælde kan erstattes af zink-sølvoxyd eller alkali-mangan batterier.

5.2.3.2

Sekundærbatterier, der er omfattet af direktivet
For sekundærbatterier er problemet større. Således er både NiCd og blybatterier omfattet
af direktivet, og skal mærkes, indsamles, recirkuleres eller deponeres efter regler, der
fastsættes af de enkelte medlemslande.
På løse batterier anbringes mærkningen på selve batteriet eller dets pakning. Apparater
med indbyggede batterier, der ikke kan/skal udskiftes af brugeren, skal mærkes udvendigt, og batterierne skal let kunne udtages.
Metalhydrid batteriet og sekundære lithium batterier er ikke omfattet af direktivet.

5.2.3.3

Indsamlingsordning
Batteriforeningen har fremlagt et forslag til indsamlingsordning i Danmark. Se:
www.batteri.dk og klik på miljø, hvor der links til andre sider om batterier og miljø

5.2.4

Batterier der er omfattet af EMC- og lavspændingsdirektivet
CLC/TC21X har foreslået at sekundære batterier, der indgår i et system, skal sammen
med systemet overholde EMC-direktivets krav. Der skal ikke være krav til enkeltstående
batterier.
Endvidere har CLC/TC21X foreslået at sekundære batterier, der leveres enkeltstående,
og ikke indgår i et system, og har en spænding der er 75V eller derover skal overholde
lavspændingsdirektivets krav og skal CE-mærkes. Andre batterier må ikke CE-mærkes.
Forslaget afventer kommissionens afgørelse.
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5.2.5

IEC/CENELEC arbejde

5.2.5.1

Primærbatterier
Til at behandle området sikkerhed i forbindelse med primærbatterier, er der under IEC/TC 35 oprettet to arbejdsgrupper, WG 8 og WG 9.
WG 8 skal arbejder med problemerne omkring bortskaffelse, transport, sikkerhed og
sikkerhedsprøvning af lithium batterier. WG 9 arbejder med sikkerhedsspørgsmål omkring andre batterisystemer end lithumbatterier.

5.2.5.2

Sekundærbatterier
I TC21 er en teknisk rapport: "Safety recommendation for use of portable lead-acid batteries in electrical appliances" under udarbejdelse, og det er foreslået, at rapporten også
skal omfatte NiCd batterier.
I forbindelse med sekundærbatterier har CLC/TC 21X følgende arbejdsområde:
At effektuere standardiseringsopgaver for sekundære celler og batterier, herunder:
•

Udarbejde produktstandarder, inklusive generelle krav og testmetoder.

•

Udarbejde sikkerhedsstandarder og tilknyttede "codes of practice".

•

Overveje miljøkrav (EC Rules) i forbindelse med sekundærbatterier.

•

Indføre IEC/TC 21/SC 21A dokumenter som CENELEC standarder.

CLC-gruppens primære arbejdsopgaver knytter sig således til udarbejdelse af CENELEC
standarder for sekundærbatterier, men har naturligt miljø og sikkerhed med i det totale
arbejdsområde.

www.spm-erfa.dk

84

www.spm-erfa.dk

85

6.

Litteraturhenvisning, referencer

6.1

Faglig litteratur

6.2

6.1.1

Thorup, Niels (1984). Elementær Fysisk Kemi, Polyteknisk Forlag.

6.1.2

Gabano, Jean-Paul (1983). Lithium Batteries, Academic Press Inc.

6.1.3

Jacobsen, Per Halkjær, Thomas Krag (1979). ECR-91: Små Genopladelige
Batterier, ElektronikCentralen.

6.1.4

Ellingsen, Bjarne et.al. (1986). EKF-R37: Batterier, Systemer og tilgjengelighet, Elektronikindustriens Komponentforum.

6.1.5

Halpert, Gerald & Surampudi, Subbarao (1990). Rechargeable Battery Technology: a Survey.

6.1.6

Kompendium fra: Third International Rechargeable Battery Seminar (1990).

6.1.7

ERA rapport 90-0300, Conference proceedings on 6th Battery. Conference and
Exhibition (1990).

6.1.6

Mare W. Juzkow and Steven T. Mayer, Polystor (1997). Design Considerations for Lithium-ion Cells.

6.1.9

J.M Tarascon et al, Bellcore (1995). The Li-ion Technology: It's Evolution
from liquid to plastic.

6.1.10

John Bates, Oak Ridge National Laboratories (1997). Thin film rechargeable
lithium batteries.

Application manuals
6.2.1

Duracell: Designers Guide to Lithium Systems.

6.2.2

Panasonic: Lithium Batteries: Technical Handbook.

6.2.3

VARTA: Lithium-Batterien.

6.2.4

Gates Energy Products: Sealed Rechargeable Batteries.

6.2.5

Panasonic: Nickel Cadmium Batteries: Technical Handbook.

6.2.6

VARTA: Sealed Nickel Cadmium Batteries, VDI-Verlag.

6.2.7

Sonnenschein: Lithium Batteries, Product data catalogue.

www.spm-erfa.dk

86

www.spm-erfa.dk

87

7.

Søgning på internettet
I lærebøger kan man finde den grundlæggende viden om et emne herunder batterier (se
referencer til denne rapport) og i en rapport som denne, er den grundlæggende viden opdateret og omsat til en overskuelig orientering om emnet, men såvel lærebøger som rapporter er dog en form for øjebliksbilleder.
Ønsker man en løbende opdatering om emnet, er internettet er udmærket kilde, men datamængden er enorm og helt uoverskuelig, hvis man ikke følger nogle grundregler eller
rutiner. Til brug for denne rapport er der udført et stort søgearbejde på internettet, og
følgende retningslinier for søgning er baseret på de erfaringer (gode og dårlige) der er
høstet under søgningen.

7.1

Søgemaskine
De fleste søgemaskiner har en rodet portal. Google maskinens portal er derimod enkel og
tillader søgning på valgt sprog, og kan derfor anbefales, hvis man ikke ønsker at blive
distraheret af uvedkommende information fra starten. Endvidere er Google maskinen baseret på PageRank programmet, der sørger for, at de (formentlig) mest værdifulde sider
bliver præsenteret først. Google’s danske portal har adressen
http://www.google.com/intl/da/

7.2

Gem i Foretrukne
For at holde styr på indsamlede sider, og begrænse søgetiden på nettet, bør man oprette
en samling af mapper under ”Foretrukne”, hvilket gøres ved at klikke på ”Arranger”, og
herefter på trykke på ”ny mappe”. Mappen omdøbes efter ønske med højre musetast.
Findes en side man mener, der er værd at læse, men ikke vil bruge nettid på det, trækker
man siden ned i den aktuelle mappe ved at trække i ikonen til højre for ”adresse” og
slipper den i mappen. Herefter trykker man på knappen ”tilføj” og venter det øjeblik det
tager at synkronisere siden, og man kan nu læse eller udskrive siden off-line.

7.3

Begrænsning af søgeresultater
En væsentlig faktor ved søgning på nettet er at begrænse antallet af søgeresultater, og i
det følgende er listet nogle anvisninger, som kan være hjælpe til med begrænsning, og
ligeledes metoder til at komme direkte til en given side, man ikke kender adressen på.
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7.3.1

Sprog
Ved man at et emne foreligger på dansk, vælger man i menuen ”preferencer”: Dansk, og
søger videre.
Ordet batteri på dansk søgning gav :
Ordet battery på engelsk søgning gav:

7.3.2

9040 sider
2.490.000 sider

Flere søgeord
Ordene battery primary på engelsk søgning gav:
Ordene battery primary lithium på engelsk søgning gav:
Ordene battery primary lithium portable på engelsk søgning gav:

7.3.3

335.000 sider
21500 sider
6900 sider

Brug af: + og: ”
Eksemplerne i Afsnit 7.2.1 og 7.2.2 er naturligvis altfor mange resultater, selvom søgemaskinen som nævnt i indledningen har lagt de mest relevante resultater først.
Hvis man ønsker at hente oplysninger om et specifikt emne kan man bruge + og ” tegnene.
+ angiver at man ønsker at 2 eller flere ord skal være repræsenteret i søgningen, og ” angiver at ordene mellem ” og ” skal stå samlet i teksten
Eksempel 1
Hvad betyder AGM i forbindelse med blybatterier?
Søgning: AGM:
Søgning +agm +battery:

224.000 sider
12 000 sider*

* hvor den første side havde svaret: Absorbed Glass Mat, og lidt længere nede en mere
korrekt betegnelse Absorbtive Glass Mat.
Eksempel 2
Hvad består anoden af i et li-ion batteri, man ved at det er kulstof
Søgning ”carbon”
+carbon +battery
+carbon +lithium battery
+carbon +lithium-ion battery
+carbon anode +lithium-ion battery
+”carbon anode” +”lithium-ion battery”

228.000 sider
142000
12000
4590
750
62

Eksemplerne viser, at man skal planlægge sin søgning for at komme frem til svaret på
det specifikke spørgsmål.
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7.4

Kilder
Især engelske (amerikanske) sider er fyldt med sider om tilbud om at investere i virksomheder, og har for et givet emne den samme pressemeddelelse hvor søgeordene indgår. Det er der jo ikke noget odiøst i, og siderne kan indeholde nyttige oplysninger, men
det var jo ikke formålet med søgningen.
Hvis man har fået begrænset antallet af sider, er det let at se på oprindelsen nederst på
siden om de næste har samme indhold.
De mest nyttige sider om nyt er virksomhedernes egne hjemmesider, hvor der normalt er
en ”news”-knap e.lign, hvor der er megen nyttig information om sidste nyt. Virksomhederne har også udmærkede generelle beskrivelser af deres produkter på deres hjemmesider, men er af gode grunde ikke særlig meddelsomme i teknisk henseende.
Hvis man leder efter mere tekniske artikler, er sider fra stat, universiteter og laboratorier
de bedste, og giver en udmærket og unuanceret behandling af et givet emne.

7.5

Nyttige netadresser
Netadresser er udmærkede, men man skal gøre sig klart, at hvis man udelukkende søger
på bestemte adresser, begrænser man sin søgning.

7.5.1

Virksomheder
http://catalogs.eacnet.com

Søgemaskine til datablade for flere fabrikater

http://www.aern.com

AER Energy Rersources Inc.

http://www.batteryeng.com

Electrochem, tidl. Battery Engineering Inc.

http://www.bti.ca

Battery Technologies Inc.

http://www.boldertmf.com/

Bolder Technologies Corp.

http://www.buchmann.ca

Isidor Buchmann, Direktør for Cadex: Udmærket beskrivelse af batterisystemer

http://www.byd.com.cn

BYD Battery Co.

http://www.cadex.com

Cadex Electronics, Batteri analysatorer mv.

http://www.danionics.dk

Danionics

http://www.duracell.com

Duracell

http://www.energizer.com/

Energizer

http://www.eveready.com/

Energizer

http://www.hepi.com

Hawker Energy Products Inc.

http://gpbatteries.com

Gold Peak Industries, US

http://www.gsmelcotec.com

GS Melcotec

http://www.multiplex.dk/

Multiplex Electra Danmark

http://www.nec-me.co.jp/english

NEC

http://www.ovonic.com/enstor.html

Energy Conversion Devices/Ovonic

http://panasonic.com

Panasonic
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7.5.2

http://polystor.com

Polystor Corporation

http://www.power-sonic.co.uk

Power-Sonic, Europa

http://www.rayovac.com/

Rayovac

http://renata.com/

Renata

http://www.saft.fr/

SAFT (incl. søgemaskine)

http://samsungsdi.com/

Samsung SDI

http://www.sanyo.co.jp/energy/english/

Sanyo (incl. søgemaskine. Søg på “battery”)

http://toshiba.com/

Toshiba

http://www.ulbi.com

Ultralife Batteries

http://www.varta.com

VARTA

http://.sony.co.jp

Sony

Universiteter, laboratorier og organisationer
http://www.iec.ch

IEC

http://www.europa.eu.int/eur-lex/da/

Oversigt over gældende EF-retsforkrifter

http://www.sdu.dk

Syddansk Universitet

http://www.battery.dk

Batteriforeningen

http://www.ird.dk

IRD Fuel Cell

http://www.risoe.dk

Risø

http://www.ens.dk

Energistyrelsen

http://www.mst.dk

Miljøstyrelsen

http://www.solenergi.dk/center

SolEnergiCenter Danmark

http://www.corrosion-doctors.org

Corrosion Doctors (bl.a. om brændselsceller)

http://www.lanl.gov/worldview/

Los Alamos National Laboratory

http://www.techtransfer.anl.gov/index.html

Argonne National Laboratory

http://www.ssd.orn.gov/Programs/BatteryWeb/index.htm Oak >Ridge National Laboratory, Solid State Division
http://www.stanford.edu

Stanford University

http://technology.jpl.nasa.gov

Jet Propulsion Laboratory

http://wwwdodfuelcell.com

US Army Corps of Engineers, Construction Engineering Research Laboratory

http://www.netl.doe.gov

US Department of Energy, National Energy Technology Laboratory

http://www.eren-doe.gov

US Department of Energy, Energy Effiency and
Renewable Energy Network

http://www.delta.dk/spm

Nyt om SPM, herunder opdateret medlemsliste
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8.

Leverandøroversigt
I Anneks 8 findes en oversigt over danske batteriagenturer og leverandører. Oversigten er
baseret på oplysninger indsamlet i efteråret 2001. Forespørgslen er sendt til adresserne
fra leverandøroversigten i SPM-142, samt adresser samlet af forfatteren gennem sit virke
som rådgiver på området batterier, og som sekretær i SPM erfagruppe15: "Batterier og
Power back-up".
De i skemaerne angivne maksimum- og minimumkapaciteter gælder for enkeltceller.
På næste side ses et kortfattet oversigtsskema.
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Firmanavn

Adresse

Postnr. og by

Att.

Tlf.nr.

e-mail

AB Teknik ApS

Banevænget 3

4930 Maribo

Hr. Michael Nordahl

54 75 75 60

mail@abteknik.dk

ACTEC AS

Messingvej 64A

8900 Randers

Hr. Kurt Nyborg

87 11 99 99

info@actec.dk

Rugmarken 9

3520 Farum

Hr. Bent Rasmussen

70 25 22 01

bra@celltech-harring.dk

Concorde Batterier, Svendborg ApS

Vestergade 52

5700 Svendborg

Hr. Henrik Amdi Petersen

62 20 13 20

concorde@post9.tele.dk

DAN-CONTACT A/S

Brogårdsvej 48

2820 Gentofte

Hr. John Pedersen

39 68 36 33

office@dan-contact.dk

Deltron Conelec as

Banemarksvej 50B

2605 Brøndby

Hr. Niels K. Nielsen

43 43 43 42

sales@conelec.dk

Dema AB (Toshiba Batteries)

Sörviksvägen 8, P.O.Box 600

SE-572 26 Oskarshamn

Hr. Tobias Erlandsson

+46 49 11 02 80

demacell@dema.se

EXIDE Danmark A/S

Bødkervej 11, Vinding

7100 Vejle

Hr. Michael Kristensen

75 85 99 22

michael.kristensen@exide.dk

Gilette Group Danmark A/S (Duracell)

Teglholm Alle 15

2450 København SV

Hr. Jørgen Pilmann

33 26 91 00

jorgen_pilmann@gillette.com

GP Battery Marketing Denmark ApS

Åtoften 24

2990 Nivå

Hr Søren Gram

49 14 11 04

salg@gpbm.dk

HAWKER A/S

Stenholm 22, Postboks 152

9400 Nørresundby

Hr. Niels Jørn Hesselholt

98 19 25 99

njh@hawker.dkEllerhawker@hawker.dk

JP Electric

Fabriksvej 4

3000 Helsingør

Hr. John René Pedersen

49 22 15 15

jpel@jpel.dk

Metaligen International ApS

Mellem Broerne 14, Boks 11

4100 Ringsted

Hr. Helge Jochumsen

57 61 62 82

info@metaligen.dk

Mikkelsen Electronics A/S

Havremarken 3

3520 Farum

Fr. Tove Villumsen

44 34 03 00

tove.villumsen@mikkelsen-electronics.dk

Moltech Power Systems Nordic AB

Enhagsslingen 21

S-183 25 Täby, Sweden

Hr. Berth Svensson

+46 8 792 1370

berth.svensson.@moltech.com

MPX Electra ApS

Falkevej 30A

4600 Køge

Hr. Frank Birch

56 65 41 11

mail@mpxelectra.dk

MULTIPLEX Electra Danmark ApS

Yderholmvej 64P.O. Box 1

4623 Ll. Skensved

Hr. John Nielsen

56 16 77 00

jn@multiplex.dk

Panasonic Danmark A/S

Ejby Industrivej 1

2600 Glostrup

Hr. Dennis Lange Kristensen

43 20 08 00

dlk@panasonic.dk

Scansellers Energizer (ENERGIZER)

Transformervej 16

2730 Herlev

Hr. Henrik Weissmann

44 57 58 59

scansellers@consiva.dk

Scansupply A/S

Blokken 44

3460 Birkerød

Hr. Flemming Andersen

45 82 50 90

flemming@scansupply.dk

Setronic ApS

Vorkvej 23

6040 Egtved

Hr. Klaus Zwisler

75 55 23 66

setronic@mail.dk

VARTA Batteri

Knud Bro Allé 1

3660 Stenløse

Hr. Finn Hugger

47 19 33 33

finn.hugger@varta.com

Westerberg Komponenter A/S

Savsvinget 7

2970 Hørsholm

Hr. Henrik Østergaard

70 25 26 50

info@westerberg.dk

www.spm-erfa.dk
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