
Litium-luft är en typ av batteri som länge pekats ut som  lovande, 
men som visat sig svårt att kontrollera. Anoden består av 
 litiummetall. Katoden består av en porös struktur där litium-
jonerna reagerar med syrgas och bildar litiumperoxid, Li O .

NATRIUMBAT TERI
Natriumbatterier kan 
än så länge inte lagra 
lika mycket  energi som 
litium jon batterier, 
men utveckling  pågår. 
 Batteriforskare i 
 Uppsala utvecklar t.ex. 
ett natriumbatteri med 
en katod av preussisk 
vit (järnferrocyanid).

Batterier med svavel som katod 
anses vara en lovande kandidat till 
framtida batteri. Utveckling pågår 
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och kort livslängd.

FÖRDEL
 

gånger mer energi  
i förhållande till  
volymen än dagens 
litiumjonbatterier.

FÖRDEL
Natrium är ett mycket vanligare 
och billigare grundämne än litium. 

FÖRDEL
Råmaterialet är billigt och batteriet 

jämfört med litiumjonbatterier.

FÖRSTA BAT TERIET

Alessandro Voltas 
galvaniska ele-
ment med plattor 
av zink och silver 
eller  koppar.

BLY BAT TERIET

Det första  
laddbara 
 batteriet.

BRUNSTENS
BAT TERIET

Katod av mangan-
dioxid (brunsten), 
anod av zink.

NICKELK ADMIUM

Det första alkaliska 
 batteriet uppfanns 
av svensken 
 Waldemar  
Jungner.

  
OXIDBAT TERIET

Högre kapacitet 
än brunstens-
batterier.

NICK EL

Ett laddbart 
batteri som 
blev vanligt i 
de första el- 
och hybrid-
bilarna.

LITIUMJON

Den första kommer-
siella produkten 
med litiumjon batteri 
lanseras av Sony. Bat-
teritypen blir snabbt 
vanlig i små elektron-
iska  apparater som 
 mobil telefoner och 
bärbara datorer.

ALLT BÄT TRE LITIUMJONBAT TERIER

 
 

egenskaper som bestäms av anod- och katodmaterialen.

I ett uppladdat batteri 
 ligger litiumet lagrat mel-

När batteriet kopplas in 
avger  litiumet elektroner, 
som  kan driva till exempel 
en mobil telefon. 

Litiummetallen kan forma  
spetsiga strukturer, så   

kallade dendriter. Om dessa 
tränger igenom membranet  

-
slutning, vilket kan leda till  

att batteriet börjar  
att brinna. 

Kemiska reaktioner  
mellan elektrolyt och  

elektrod kan till exempel  
skapa sprickor eller  

beläggningar.

Katoden och  
anoden kan spricka  

eller få förändrad  
struktur.

Positivt laddade 
litiumjoner som blir 
kvar rör sig genom 
elektrolyten till 
katoden, där de 
återförenas med 
elektronerna. 

När batteriet  
laddas går  
cykeln åt  
andra hållet.
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Den kaotiska kemifabriken ALTERNATIV PÅ GÅNG

Inne i ett batteri kan det ske flera olika kemiska reaktioner som gradvis försämrar prestandan. För att utveckla  
nya typer av batterier måste forskarna kunna förstå och kontrollera dessa processer. Grafiken beskriver tre  
potentiella  problem i ett litiumjonbatteri, som är den vanligaste batteritypen i bärbar elektronik och i elbilar. 
Av Johan Jarnestad & Marie Alpman
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