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Historia

 Jest różnica między tym, jak działają baterie teraz, a jak działały 
 kiedyś. Nie każdy wie, że bateria wcale nie jest specjalnie nowym 
 wynalazkiem. Pierwsze baterie, jakie kiedykolwiek konstruowano 
 pochodzą  z czasów babilońskich. Wtedy trochę  inaczej wyglądały, 
 bo był to taki ceramiczny słój, który w środku zawierał kawałek drutu 
 z metalu, takiego stalowego pręta, który naokoło był obwiedziony 
 blaszką miedzianą i zalany jakimś elektrolitem - potocznie rzec 
 ujmując, na przykład octem. Taki układ dzięki temu, że mamy dwa 
 różne metale, czyli żelazo i miedź i coś, co między nimi pływa, co 
 zawiera cząsteczki, które są w stanie przenosić ładunek elektryczny, 
 powoduje przepływ prądu pomiędzy dwoma płytkami. Produkujemy 
 w ten sposób prąd, który wychodzi nam na zewnątrz. Pomiędzy 
 płytkami zachodzi nam reakcja chemiczna, której efektem jest właśnie 
 przepływ prądu, czyli tak zwanych elektronów. Takich malutkich 
 fragmentów atomów, które pływają pomiędzy tymi dwoma metalami. 
 I teraz jeżeli byśmy wzięli wszystkie metale jakie w ogóle znamy, czyli 
 od powiedzmy srebra, złota, przez żelazo, po miedź i te inne, możemy 
 je ustawić w takim szeregu. Od tak zwanego najbardziej aktywnego, 
 czyli tego, który najbardziej, najchętniej bierze udział w reakcjach 
 chemicznych, do tego najmniej aktywnego. Tu na przykład jest to 
 platyna, albo złoto. I jeżeli zestawimy z górnej części jakiś metal, 
 z tym z dolnej części, to pomiędzy nimi bez problemu będą 
 przebiegać reakcje chemiczne, w wyniku której możemy produkować 
 prąd.
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Co warto wiedzieć na temat baterii i akumulatorów

1.Pierwsza bateria powstała około 2 tysięcy lat temu i nikt nie ma pojęcia, do czego miała służyć. Odnaleźli ją robotnicy na budowie kolei koło
Bagdadu. Składała się z glinianego słoika, płynu podobnego do octu, żelaznego pręta i miedzianego cylindra wokół. Nie wszyscy naukowcy
zgadzają się w ogóle co do tego, czy faktycznie była to bateria. Według niektórych było to proste urządzenie do pozłacania przedmiotów.2.Od
tego czasu wiele się w technologii wytwarzania baterii zmieniło. Świat przetrwał próby uzyskiwania prądu między innymi z żab i innych
zwierząt, a dzisiaj możliwe jest już wyprodukowanie baterii, która przetrwa całe stulecia. Projekt zakłada wykorzystanie… odpadów nuklearnych
i sztucznych diamentów.3.Największy na świecie akumulator znajduje się w Fairbanks na Alasce. Kiedy w mieście wysiądzie tradycyjne
zasilanie, pojemność akumulatora wystarcza, by przywrócić miastu „funkcje życiowe”, które w tak oddalonym od wszelkiej cywilizacji miejscu
zdarzają się dość często.4.Ile trwa naładowanie akumulatora w telefonie? Zazwyczaj kilka godzin, co jest dość uciążliwe, biorąc pod uwagę, że
ze względu na duże zapotrzebowanie na energię większość współczesnych smartfonów trzeba ładować przynajmniej co drugi dzień.
Tymczasem pewna studentka z Kalifornii wymyśliła ładowarkę, która jest w stanie naładować baterię w telefonie od zera do pełna w zaledwie…
30 sekund.5.Znamiennym faktem jest również to, że bateria w Nokii 3310 miała pojemność przynajmniej czterokrotnie mniejszą niż baterie w
dzisiejszych smartfonach - a powiedzieć, że wytrzymywała czterokrotnie dłużej, to w zasadzie nie powiedzieć nic. Tak bardzo zmieniło się
zapotrzebowanie na prąd, za którym miniaturyzacja nie jest w stanie nadążyć.6.Istnieje ryzyko, że za pewien czas może zabraknąć materiałów
do wytwarzania tradycyjnych baterii, dlatego intensywnie poszukuje się alternatyw. Jednym z proponowanych zastępstw jest… drewno.
Naukowcy z Maryland stwierdzili doświadczalnie, że włókna drewna doskonale nadają się do zatrzymywania ciekłego elektrolitu.7.Jak
testowane są baterie w laptopach lub - inaczej mówiąc - jak poważnie traktować zapowiedzi producentów w kwestii czasu pracy na jednym
naładowaniu? Cóż, bezpiecznie będzie podzielić ich deklarację przez dwa. Wszystko przez to, że testy wykonywane są przy najmniejszej
możliwej jasności ekranu i wyłączonym wi-fi, czyli w warunkach, w których większość z nas swojego komputera nie użyje absolutnie nigdy.
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Jak działa bateria?

Najprostsze baterie, które używaliśmy na samym
początku, działały dzięki temu, że składało się płytkę

miedzianą i płytkę srebrną. I pomiędzy nimi była bibuła
nasączona elektrolitem. I taki układając jedna na drugiej
generujemy baterię połączone ze sobą. W wyniku tego

kumulujemy ilość prądu, która taki układ może nam
wyprodukować. I to była pierwsza bateria. Zmieniał się
elektrolit, zmieniały się inne baterie i na przykład teraz,
obecnie w telefonach komórkowych, mamy tak zwane
baterie litowo-jonowe. Tam metalem używanym jest lit,
drugim który jest tym tak mniej aktywnym jest akurat

węgiel, który co prawda nie jest metalem, ale elektroda
węglowa świetnie tu się sprawdza i płynny elektrolit, który

jest pomiędzy nimi, który też zawiera jony litu.

Czy ładowanie baterii telefonu przez całą noc to dobry pomysł?

W przypadku baterii litowo-jonowych, czyli tych, które są
w telefonach to nie szkodzi, bo baterie mają wbudowany
pewien układ elektryczny, który po naładowaniu baterii

odcina dalszy dopływ prądu, więc nie zaszkodzi jeżeli ten
telefon będzie nam się całą noc ładował, bo on się

naładuje i basta. Dalej nie będzie ciągnął prądu.
W przypadku jeżeli mamy inne baterie, to może być

troszeczkę niebezpieczne. W przypadku baterii litowo-
jonowych jedynym problemem jest to gdzie położymy ten

telefon, jeżeli on jest ładowany. Jeżeli położymy go na
czymś ciepłym, to może to spowodować przegrzanie

telefonu, przegrzanie baterii i jej zepsucie w tym
przypadku. Efekt przegrzania występuje też w bateriach

niklowo-wodorowych, więc jeżeli już mamy jakąś baterię,
chcemy użytkować ją zgodnie z wymaganiami producenta,

to trzeba przede wszystkim dowiedzieć się, co to jest za
bateria i trochę o niej poczytać. I wtedy na pewno

będziemy wiedzieć co z tym zrobić.
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Zużyte Baterie. Co dalej?

Nie stworzono spójnego i
skutecznie działającego systemu

gospodarowania zużytymi
bateriami. Firmy zbierające je są

praktycznie poza kontrolą i
nadzorem inspekcji środowiska.
Dlatego nie wiadomo, jaki jest

rzeczywisty poziom odzyskiwania
ich w Polsce. Brakuje także

skutecznych kampanii
zachęcających do segregowania

zużytych baterii.
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Zagadki

A teraz coś trudniejszego...

Dzięki niej latarka światłem błyska,
w kalkulatorze świeci się cyfra.
A po dywanie, budząc podziw
pędzi Twój mały samochodzik.

Odpowiedź: Bateria

Są baterie duże i są baterie małe
Są baterie nowe i te używane
Czasem bywają długotrwałe
Ale nie mogą być grillowane

Wrzucaj je do odpowiedniego
pojemnika

Bo to jest elektronika!

- -
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