
 

                                                                                          

      

 
GS Yuasa E-Learning Stöddokumentation 

 

Drift av blybatterier 
 

Översikt: 
 
Den här stöddokumentationen har utformats för att användas med GS Yuasa e-learningkursen ”Drift av blybatterier” 
och täcker följande ämnen: 
 

• Principer för elektricitet 

• Vad är ett batteri? 

• Generera spänning 

• Elektrokemisk reaktion 

• Batteriurladdningsprocess 

• Batteriladdningsprocess 

• Sammanfattning 
 

Principer för elektricitet 
 

Vad är elektricitet? 
 
Elektricitet är en form av energi som flödar längs en ledare, såsom en koppartråd, i form av elektroner. Kraften som 
skjuter elektronerna genom ledaren kallas för potentialskillnad och mäts i volt. Elektronflödets hastighet genom 
ledaren kallas för ström och mäts i ampere. 
 

Vad är ett batteri? 
 

Galvanisk cell 
 
Ett batteri är en källa till elektrisk energi lagrad i kemisk form som kan släppas ut på ett kontrollerat sätt vid behov. 
Detta kallas för en galvanisk cell. En galvanisk cell är konstruerad av två olika metaller eller metallsammansättningar 
som kallas positiva och negativa elektroder som hålls åtskilda av en separator och nedsänks i elektrolyt. 
 
*En elektrolyt är en flytande substans som fungerar som ett medium för att leda elektricitet. Genom tillsats av syror, 
alkaliska lösningar eller salter blir vatten en elektrisk ledare, dvs en elektrolyt. 
 
Det finns två typer av batterier, primära som används tills de är urladdade och sedan kasseras och sekundära som 
kan laddas och återanvändas. 
 

Blybatteri 
 
Ett blybatteri är ett sekundärt batteri som använder blyföreningar som elektroder som är formade som plattor och en 
utspädd lösning av svavelsyra (H2SO4) som elektrolyt. 
 
Positiva plattor är gjorda av blydioxid (PbO2) och negativa plattor av porös bly (Pb).  
 
De positiva och negativa plattorna är sammankopplade, ordnade växelvis i ett paket och hålls åtskilda av en separator 
och sänks ner i elektrolytlösningen. 



 

                                                                                          

      

 

Generera spänning 
 

Potentiell skillnad och spänning 
 
När batteriet ansluts till en elektrisk krets och en elektrisk utrustning slås på, belastas batteriet. Detta startar en kemisk 
reaktion mellan de negativa plattorna och elektrolyten vilket skapar en potentialskillnad och ett elektronflöde mellan de 
negativa och positiva plattorna. Den frigjorda elektriska energin används sedan för att driva den elektriska 
utrustningen, vilket leder till att batteriet laddas ur. 
 
Laddning av batteriet omvänder den kemiska reaktionen mellan plattorna och elektrolyten lagrar elektrisk energi i 
kemisk form för återanvändning vid behov. 
 

Elektrokemisk reaktion 
 

Atomer 
 
En atom är den minsta delen av ett kemiskt element som kan existera och består av positivt laddade protoner, 
neutrala neutroner och negativt laddade elektroner. Protoner och neutroner bildar kärnan i atomen runt vilken de 
negativt laddade elektronerna kretsar. Atomer med lika antal protoner och elektroner är neutrala i laddning. 
 

Joner 
 
En jon är en laddad atom. Den är laddad eftersom antalet elektroner inte är lika med antalet protoner i atomen. En atom 
kan anta en positiv laddning eller en negativ laddning beroende på om antalet elektroner är större eller mindre än 
antalet protoner. Atomer överför elektroner mellan varandra för att uppnå en neutral laddning. 
 

Negativ jon 
 
En negativ jon har fler elektroner än protoner i atomen och kommer därför att ha en negativ laddning. 
 

Positiv jon 
 
En positiv jon har färre elektroner än protoner i atomen och kommer därför att ha en positiv laddning. 
 

Jonisering 
 
Ett batteri använder den kemiska reaktionen mellan plattorna och elektrolyten för att producera joner och ett flöde av 
elektroner. 
 
Denna joniseringsprocess i ett batteri omvandlar neutrala atomer till positiva joner genom att avlägsna elektroner och 
negativa joner genom att tillsätta elektroner. 
 
Liksom plus- och minuspolerna på en magnet lockas positivt och negativt laddade joner till och binder med varandra 
för att dela elektroner och bilda neutrala atomer. 
 

Joniseringsprocessen i ett blybatteri 
 
Inom ett blybatteri består de negativa plattorna, de positiva plattorna och elektrolyten av olika sammansättningar. De 
har alla en neutral laddning eftersom de har samma antal protoner som elektroner. 
 
 



 

                                                                                          

      

 

Positiv platta 
 
De positiva plattorna består av blydioxid (PbO2). Blyjonerna har en positiv laddning på 4+ vilket innebär att det finns 
fyra färre elektroner än protoner i varje atom. Syrejonerna som kallas oxid har en negativ laddning på 2- vilket betyder 
att det finns två fler elektroner än protoner. För att bilda en neutral blydioxidmolekyl binds bly- och oxidjoner samman 
för att avbryta deras laddningstillstånd. För att uppnå detta binds två syrejoner med en enda blyjon. Eftersom två 
negativt laddade syrejoner behövs för att avbryta blyjonens positiva laddning, använder vi det grekiska prefixet di 
vilket betyder två för att identifiera antalet använda syrejoner. Denna process resulterar i föreningen blydioxid. 
 

Negativ platta 
 
Den negativa plattan består av porös bly. Porös bly har lika många protoner och elektroner och är därför neutralt 
laddad. 
 

Elektrolytlösning 
 
Elektrolytlösningen innehåller svavelsyra som är en förening av väte och sulfatjoner. Vätejonerna (H) har en positiv 
laddning på 1+ vilket innebär att det finns en elektron färre än protoner i atomen. Sulfatjonerna (SO4) har en negativ 
laddning på 2- vilket innebär att det finns två elektroner fler än protoner i atomen. För att bilda en neutral 
svavelsyramolekyl binds väte- och sulfatjonerna samman för att avbryta deras laddningstillstånd. Två positivt laddade 
vätejoner behövs för att avbryta sulfatjonens negativa laddning. Denna process resulterar i föreningen svavelsyra 
(H2SO4). 
 

Batteriurladdningsprocess 
 

Negativ platta 
 
Urladdningsprocessen börjar så snart batteriet utsätts för en elektrisk laddning. Detta sker i form av en kemisk 
reaktion mellan den negativa plattan och svavelsyran i elektrolytlösningen. Svavelsyran börjar brytas ner till positivt 
laddade vätejoner (H+) som rör sig mot den positiva plattan och negativt laddade sulfatjoner (2-) som rör sig mot den 
neutrala porösa blyatomen på den negativa plattan. Den porösa blyatomen på den negativa plattan blir joniserad och 
negativt laddad när sulfatjonen försöker bindas till den. För att slutföra bindningsprocessen och uppnå ett neutralt 
laddningstillstånd måste blyatomen bli positivt laddad. Den frigör därför två negativt laddade elektroner. Dessa två fria 
elektroner kan nu strömma genom den elektriska kretsen genom den tillämpade belastningen och vidare in i den 
positiva plattan. 
 

Positiv platta 
 
De två negativt laddade elektronerna från den negativa plattan når fram till den positiva plattan och binder med den 
positivt laddade blyjonen (4+) i den neutrala blydioxidmolekylen. Detta gör att blyjonens laddning ändras från (4+) till 
(2+), eftersom det nu bara finns två protoner fler än elektroner i blyjonen, vilket förändrar det som kallas blyjonens 
oxidationstillstånd. Negativt laddade sulfatjoner (2-) framställda från nedbrytningen av svavelsyrabindningen med den 
positivt laddade blyjonen (2+) på plattans yta, skapar en neutral molekyl av blysulfat och frigör negativt laddade 
syrejoner i elektrolyten. De två vätejonerna (H +) närmar sig och binder med den negativt laddade syrejonen (2-) och 
skapar en neutral vattenmolekyl (H2O). Batteriet är nu urladdat. 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                          

      

 

Batteriladdningsprocess 
 

Positiv platta 
 
När en laddningskälla tillämpas på batteriet omvänds joniseringsprocessen mellan den positiva plattan och 
elektrolyten. Två elektroner tvingas bort från blysulfatmolekylen (PbSO4) vilket medför att blyjonens laddning och 
oxidation ändras från (2+) till (4+). De två fria elektronerna strömmar nu tillbaka genom kretsen till den negativa 
plattan. Det finns nu fyra protoner fler än elektroner i blyjonen. Vattnet (H2O) i elektrolyten börjar brytas ner till positivt 
laddade vätejoner (H+) och negativt laddade syrejoner (2-). De negativt laddade syrejonerna (2-) rör sig till den 
positiva plattan och förflyttar sulfatjoner (SO4) till elektrolytlösningen. Två negativt laddade syrejoner (2-) binds till den 
positivt laddade blyjonen (4+) vilket skapar en neutral molekyl med blydioxid (PbO2). Två positivt laddade vätejoner 
(H+) närmar sig och binds till den negativt laddade sulfatjonen i elektrolytlösningen (2-) vilket skapar en neutral 
molekyl av svavelsyra (H2SO4). 
 

Negativ platta 
 
De två negativt laddade elektronerna från den positiva plattan når fram till den negativa plattan och binds samman 
med den positivt laddade blyjonen (2+). Detta förskjuter den negativt laddade sulfatjonen (2-) in i elektrolyten och 
skapar en neutral porös blyatom på den negativa plattan. Två positiva vätejoner (H+) binds till den negativt laddade 
sulfatjonen i elektrolytlösningen (2-) vilket skapar en neutral molekyl av svavelsyra (H2SO4) Batteriet är nu laddat. 
 

Sammanfattning 
 
Här har vi tittat på enskilda elektroner, atomer, molekyler och föreningar men plattorna och elektrolytlösningen 
innehåller otaliga antal av dessa, och därför sker den elektrokemiska processen i stor skala och kontinuerligt under 
urladdnings- och laddningsfaserna. 


