AKUMULATORY I BATERIE
LITOWO-POLIMEROWE
Nowa generacja
akum ulatorów i baterii
iczne publikacje prasow e, z w ła 
szcza w dodatkach naukowych ga
zet codziennych, informują o nowe
go typu akumulatorach i bateriach
do sprzętu przenośnego (w prasie to
ko oczywiście "baterie”, czasem "baterie w ie
lokrotnego użytku”, ale polskich określeń P.T.
Autorzy nie znają). Są to akumulatory i bate
rie litowo-polimerowe. Mają one większą po
jemność i mniejsze rozmiary od obecnie sto
sowanych Li-lon i NiMH (NiCd ustępują pola
z powodu efektu pamięciowego), a szczegól
nie mogą być bardzo cienkie i można je w te
dy zginać. Są to parametry o pierwszoplano
wym dziś znaczeniu dla szybkiego rozwoju
sprzętu przenośnego - zwłaszcza telefonów
komórkowych, laptopów i PDA. Pojemności są
4 i więcej razy większe niż w takich samych
wymiarowo akumulatorach Li-lon (litowo jono
wych), o NiMH nie wspominając Mimo do
brych parametrów nie widać jednak objawów
szybkiego wypierania dotychczas stosowa
nych rozwiązań, bo cena wyrobu jest ciągle za
wysoka choć produkcję akumulatorów i bate
rii litowo-polimerowych prowadzi już kilka firm.
Czego w prasie nie da się znaleźć, to: jak to jest
zbudowane, jakie są parametry, możliwości
i ograniczenia. A więc, do dzieta.
Bateria litowo-polimerowa (rys 1) lub aku
mulator litowo-polimerowy składa się z dwóch
elektrod - anody i katody oraz umieszczo
nego między nimi elektrolitu w formie statego
polimeru. Po obu zewnętrznych stronach tej
"kanapki” są umieszczone metalowe (stal ni
klowana) kolektory prądu - dodatni i ujemny,
które petnią funkcję elektrod zewnętrznych.
Catość jest uszczelniona po bokach. Uszczel
nienie to - oprócz izolacji elektrycznej - chro
ni element przed przedostaniem się do środ
ka wody, które mogtoby mieć przykre skutki ze
względu na silne powinowactwo litu do wody.
Choć nic nie wycieka, to karty katalogowe
zawierają zakaz brania baterii i akumulatorów
do ust. Uszczelnienie musi też wytrzymywać
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Bateria to anoda litowa i katoda z dwutlenku
manganu ja k na rys. 1 (stąd też spotykane
często określenie "bateria LiM n 0 2”), oddzie
lone warstwą elektrolitu polimerowego. Napię
cie znamionowe baterii wynosi 3 V, osiągana
gęstość energii przekracza 200 Wh/kg. Od
elem entów dotychczas używanych baterie
i akumulatory litowo-polimerowe odróżniają
się też na korzyść ze względu na znacznie
wyższe dopuszczalne temperatury pracy. O d
nosi się to nie tylko do warunków eksploata
cyjnych, ale i do procesów technologicznych,
w których bateria bierze udział, np. zapraso-
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obciążenia, występujące przy gięciu baterii,
a możliwość wyginania i instalowania w formie
wygiętej to jedna z nowych cech użytkowych
tych elementów. Nowe są też materiały two
rzące ten znany od dawna układ.
Decydujące znaczenie ma elektrolit w formie
stałego polimeru - wynalazek, który umożliwił
stworzenie baterii litowo-polimerowych. Lata
wszyst
trwało zresztą opracowanie takich rozwiązań
polimeru, które stabilnie przewodziłyby prąd
w temperaturach pokojowych - pierwsze roz
wiązania wymagały np. podgrzania baterii...
Przy tej samej ogólnej zasadzie konstrukcyj
nej, akumulatory (ang. secondary batteries)
i baterie (primary batteries) różnią się mate
riałami katody i anody, a także uzyskiwanymi
parametrami elektrycznymi. Akumulator zawie
ra katodę z dwutlenku litowo-kobaltowego
oraz anodę węglową, oddzielone od siebie
warstw ą stałego elektrolitu polim erowego.

wywanie na gorąco w karcie inteligentnej. Tak
np. litowa bateria do kart inteligentnych 86
x 54 mm i grubości 0,76 mm (wymiary bate
rii: 22,3 x 29,3 x 0,3 mm, pojemność znam io
nowa 30 mAh) wytrzymuje 170 C przez 20 s,
140 C przez 15 minut, a 100 C jest maksy
malną temperaturą roboczą. Najniższa tempe
ratura robocza wynosi -4 0 C.
A k u m u la to r ma n a p ię c ie zn a m io n o w e
3,6 V i wytrzymuje przeciętnie 500 cykli łado
wania. Napięcie ładowania wynosi 4,1 V na
komórkę, standardowy prąd ładowania w y
nosi na ogół 40% C (pojemności) a maksymal
ny - 80% C. Akumulatory ładuje się w tempe
raturze 0^-45 C do osiągnięcia spadku prądu
ładowania do wartości 0,08+- 0,1% C. Standar
dowy prąd rozładowania jest równy standar
dowemu prądowi ładowania, końcowe napię
cie rozładowania wynosi 2,7 V.
Wręcz niesamowita jest wytrzymałość technoklimatyczna baterii LiM n02 . Bateria do karty
wytrzymuje, bez szkody dla parametrów , np.
10 000 jednokierunkowych zgięć o promieniu
90 mm, 5 minut nacisku 100 kg na całą po
wierzchnię (trudno rozdeptać), 1000 skręceń
jednokierunkowych o 15° i dwukierunkowych
o 3 0 ° również w temperaturze -2 0 °C .
Na rys. 2 przedstawiono charakterystykę roz
ładow ania baterii litowej (Yuasa CS3603)
0 wymiarach i pojemności podanych wyżej.
Rozładowanie w temperaturze 20°C przy re
zystancji obciążenia 68 kO do osiągnięcia
napięcia końcowego 2,5 V trwa aż 800 h;
przy 30 kO będzie to 350 h. Niewielkie są
zmiany charakterystyk rozładowania w funk
cji temperatury (rys. 3).
Baterie i akumulatory litowo-polimerowe są
produkowane nie tylko w formie cienkich list
ków, ale również w standardowych rozmiarach
(R-6, R-20 itd). Jako akumulatory do samo
chodów elektrycznych - chyba nieprędko, ze
względu na koszty. Cienkie baterie są zaprasowywane w aktywnych kartach identyfikacyj
nych i wejściówkach różnego rodzaju, aktyw
nych identyfikatorach, system ach kontroli
1 nadzoru, kartach do automatycznych opłat
(karta parkingowa czy autostradowa), aku
mulatory stosuje się do zasilania profesjonal
nych urządzeń przenośnych pomiarowych
i radiokomunikacyjnych pracujących w niskich
i wysokich temperaturach. Jak na razie, nie
spotkaliśmy się z ofertą szerokiego zastoso
wania. Trzeba poczekać na obniżkę kosztów.
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Rys. 1. Przekrój baterii litowo-polimerowej

o

600

Czas rozładowania [h]

