
Batterier  
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Et batteri er to eller flere galvaniske elementer eller celler som er sammenkoblet til en felles enhet og 

som omformer kjemisk energi direkte til elektrisk energi. I praksis brukes betegnelsen batteri også om 

enkeltceller. 

Hver celle består av en positiv elektrode, en negativ elektrode, og en elektrolytisk løsning samt 

elektrodeseparatorer plassert i et hensiktsmessig kar. Når cellen avgir elektrisk strøm, foregår det ved en 

kjemisk reaksjon; i form av oksidasjon ved den negative elektroden og en tilsvarende reduksjon ved den 

positive elektroden. I oksidasjonsprosessen ved anoden frigis elektroner som så flyter til den ytre krets 

til katoden, motsatt av positiv strømretning. I katoden tas elektronene opp ved en kjemisk reduksjon. 

Den videre strømtransport gjennom batteriet fra katode til anode foregår i form av ionetransport i den 

elektrolytiske løsningen. De kjemiske reaksjonene skaper polaritet mellom elektrodene og omgivelsene, 

slik at løsningen rundt den negative anoden er positivt ladet, mens miljøet rundt katoden er negativt. 

Dette skaper en strøm av negative ioner fra katoden til anoden, og positive ioner den motsatte veien, slik 

at det blir en sluttet krets.  

 

Historie: 

Den første som eksperimenterte med galvaniske spenninger het Alessandro Volta (1745 – 1827). Han er 

regnet som elektrokjemiens far, og eksperimenterte med å legge metallplater opp på hverandre med 

papp dyppet i saltløsning i mellom. I 1859 oppdaget den franske fysikeren Gaston Planté 

blyakkumulatoren, som gjorde det mulig å lagre elektrisitet. På slutten av det attende århundret utviklet 

franskmannen Leclanhé og dansken Hellesen det første tørrbatteriet.  

Batterityper: 

Vi deler batterier in i to grupper: Primærbatterier eller engangsbatterier/tørrbatterier og 

sekundærbatterier eller oppladbare batterier om man vil.   

Primærbatterier: 

De mest vanlige tørrbatterier i dag er brunsteinbatteriet eller sink-karbonbatteriet. Med sine 1.5V 

spenninger vel dette verdens mest populære batteri. Utallelige transistorradioer og lommelykter har gått 

ad-undas gjennom historiens løp på grunn av syre lekkasjer. Arvtageren, det alkaliske batteriet (sink-

manganoksidbatteriet) har samme oppbygging som brunsteinbatteriet, men lekker ikke og har større 

kapasitet. 

Litiumbatteriene har fått stor utbredelse de senere årene. Med en normalspenning på 3,05V har 

lithiumbatteriet den høyeste cellespenningen og høyeste energitetthet av alle primærbatterier på 

markedet i dag. I tillegg har lithium batteriene stabil utladespenning, lagrings og belastnings egenskaper 

også ved lave temperaturer. Det er også utviklet sekundærbatterier av denne typen. 

  

Sekundærbatterier: 

Eller oppladbare batterier om man vil, kjennetegnes ved at den kjemisk-elektriske energiomformingen er 

reversibel. Batteriet kan lades opp gjentatte ganger etter utladning. 



OPPLADBARE BATTERIER. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rechargeable_battery 

 

 

 

 

For de som skal bære  med seg strømmen til radioen viser diagrammet hvilken batteritype som kommer 

best ut her energitettheten både som watt timer pr liter batteri og watt timer pr kilo batteri.  Litium 

polymer ligger som et førstevalg med Litium –ion  like etter. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rechargeable_battery


 

Nikkel-kadmium (NiCd) Batterier. 

Ble pattentert av svensken E. W. Junger allerede i 1899 og har nikkelhydroksyd som positiv og 

kadmium som negativ elektrode. Elektrolytten er kaliumhydroksyd, som ikke blir oppbrukt under den 

kjemiske prosessen, men som kun brukes som transportør av ioneladninger. I forhold til blybatterier har 

NiCd flere fordeler. Den er mindre og er lettere kapasiteten tatt i betraktning, den beholder også 

kapasiteten lengre. Cellespenningen er 1,2V. 

Lading avNiCad: 

 
Fulladet-detection ved hjelp av måling av absolutt temperatur. 

Fullading påvisning av forseglede nikkel-baserte batterier er mer kompleks enn bly syre og litium-ion.  

Low-cost ladere bruker ofte temperatur sensing å avslutte hurtig lading, men dette kan være unøyaktig.  

Kjernen i en celle er flere grader varmere enn ytterkapslingen der temperaturen blir målt, og forsinkelsen 

som oppstår, fører til over-lading.  

Lader-produsenter bruker 50 ° C  som temperatur cut-off.  

 

Skader på NiCad som følge av overlading. 

De fleste oppladbare celler har en sikkerhetsventil som frigjør overtrykk hvis batteriet blir overladet. 

Sikkerhetsventilen på en NiCd celle åpner på 1,000-1,400 kPa (10-14 Bar).  

Trykkavlastningen gjennom en re-settende ventil forårsaker ingen skader, 

 men ved hver utlufting, vil noe av elektrolytten  lekke ut, og ventilen kan begynne å lekke.  

Dannelsen av et hvitt pulver på lufteåpningen gjør dette synlig, og flere overladinger  

og avluftinger vil til slutt resultere i uttørket tilstand for batteriet. 

Kapasiteten på batteriet blir lavere dess mer elektrolytt som blir avluftet.  

Et batteri skal aldri stresses til et nivå der avluftning skjer. 

 

Fulladet-detection ved hjelp av måling av delta temperatur over delta tid. 
 

Avanserte mikroprosessorer  ladere ikke lenger stole på en fast temperatur terskel, men føler på  

stigningen av temperaturøkningen over tid. 

Også kjent som delta temperatur over delta tid, eller dT / dt.  

I stedet for å vente på en økning av temperatur som stiger til et visst nivå, bruker denne metoden den 

raske temperaturøkningen på slutten av ladingen, til å detektere fulladet-verdi. 

Delta Temperatur metoden holder batteriet kjøligere enn en fast temperatur cut-off, men cellene trenger 

for å lade rimelig rask opp for  å utløse denne temperaturstigningen.  

Ladeavslutningen oppstår når  når temperaturen stiger  med en rate på 1 ° C  per minutt.  

Hvis batteriet ikke kan oppnå tempoet i temperaturøkningen, vil laderen ved en absolutt temperatur pål 

60 ° C avslutte ladingen som en ekstra sikkerhet. 

 

Fulladet-detection ved hjelp av måling av Negativ delta V 

Avansert ladere avslutter ladingen når en definert spenning signatur oppstår.  

Dette gir mer presis fulladet påvisning enn temperatur-baserte metoder.  

Ved å overvåke tid og spenning, ser en mikrokontroller i laderen etter et spenningsfall som oppstår når 

batteriet har oppnådd full ladning. Denne metoden kalles negativ delta V (NDV). 

 

NDV er det vanligste full-ladedeteksjsonsvalg for " nikkel-baserte batterier. 

NDV muliggjør  en rask responstid og fungerer godt med en delvis eller fullt oppladet batteri. Når du 

setter inn et fullt oppladet batteri, stiger polspenning raskt, og deretter synker den kraftig for så å utløse 

full-ladet status . Ladingen vil i dette tilfelle bare vare noen få minutter og cellene forblir kjølige.  

NiCd ladere basert på NDV full-ladedeteksjonsvalg vil vanligvis svare på et spenningsfall på 10mV per 

celle, og stoppe ladingen. 



 

 

 

 

For å oppnå spenningsfallet på 10mV per celle, må lade-raten  være 0.5C og høyere. 

(Med 0,5 C menes en strøm som er 0,5 ganger kapasiteten. For et batteri på 4 Ah blir lade-raten  altså 2 

Ampere. 

Lavere ladestrøm fører til et mindre definert  spenningsdrop og dette blir vanskelig å måle. 

 

Batteripakke med ulik kapasitet på cellene. 

Hvis cellene er forskjellige, vil  i dette tilfellet, hver celle i en missmatchet batteripakke  nå fulladet 

status på forskjellig tidspunkt og spenningen kurven flater ut, pga at de negative spenningsfallene ikke 

kommer samtidig. 

Noen celler er kommet forbi det negative droppet , og mens andre har spenning som stiger. 

Dette fører til at den totale ladespenningen på batteriet ikke vil ha noen definert Negativ delta V, og i 

alle fall noen avbattericellene vil bli overladet, før lading stoppes av temperatur eller tid. 

Neste gang har  batteripakken celler med ennå mer ulik kapasitet og egenskaper. 

 

Unnlate å oppnå en tilstrekkelig negativ skråning ville tillate rask lading til fortsette. For å forhindre 

dette, de fleste ladere kombinere NDV med en spenning platå detektor som opphører ansvaret når 

spenningen forblir i en stabil tilstand for en gitt tid. For ekstra sikkerhet, mest avanserte ladere også 

delta temperatur, absolutt temperatur og en time-out timer. 

 

NDV fungerer best med rask lading. En rask lading forbedrer også ansvaret effektivitet. På et 1C 

kostnad rente, er avgiften effektiviteten av en standard NiCd 91 prosent, og ladetiden er ca en time (66 

minutter ved en antatt kostnad virkningsgrad på 91 prosent). Et batteri som er delvis ladet eller har 

redusert kapasitet på grunn av alder vil ha en kortere ladetid fordi det er mindre å fylle. Til 

sammenligning synker effektiviteten på en treg lader til 71 prosent. Ved en kostnad rate på 0.1C, er 

ladetiden cirka 14 timer. 

 

Under den første 70 prosent av kostnader, er effektiviteten av en NiCd nær 100 prosent, batteriet 

absorberer nesten all energi og pakningen forblir kjølig. NiCd-batterier designet for rask lading kan 

lades med strøm som er flere ganger C-rating uten mye varme oppbygging. Lynrask ladere bruke denne 

kvaliteten og kostnader til 70 prosent i løpet av minutter. Les mer om Ultra-rask Chargers. Den fulle 

ansvaret må gjøres med en redusert strøm. 

 

 

 

 

Nikkel-metallhydrid (NiMh) 
 

 
2.3.2 Nikkel-metallhydrid (NiMH) 

Nikkel-metallhydrid-batterier er alkaliske: De bruker 

en hydrogenlagerlegering som negativ elektrode, et 

såkalt metallhydrid. Nikkel-hydroksid benyttes som 

positiv elektrode og kaliumhydroksid som elektrolytt. 

Det meste av forskningen på NiMH-batterier har å 

gjøre med utforming av og materialvalg for metallhydridet. 

De mest kjente hydrogenabsorberende legeringene 

er forbindelser av titan, vanadium, zirkonium, 

nikkel, mangan og aluminium. 

NiMH-batterier fikk sitt gjennombrudd da det ble oppdaget nikkelbaserte legeringer som beholder 

strukturen over et stort antall oppladnings- og utladningssykluser, 

og der hydrogen tas inn og slippes ut 



fra legeringens krystallgitter. En slik legering består 

av to-tre materialer. Bare et fåtall slike legeringer kan 

oppnå disse egenskapene med et akseptabelt hydrogentrykk 

i en lukket battericelle og i tillegg ha tilstrekkelig 

motstand mot korrosjon av kaustisk elektrolytt, 

som brukes i NiMH-celler. Etter mange års utvikling 

har legeringer med formen AB5 (hvor A angir et alkalisk 

metall, som lantan, og B står for nikkel) fremstått 

som den foretrukne sammensetningen av negative 

elektroder (Kalhammer mfl 2007). 

Under oppladning av batteriet går hydrogen-ioner fra 

den positive til den negative elektroden, hvor de blir 

absorbert i metallhydridmaterialet. Elektrolytten inngår 

ikke i reaksjonen, men fungerer kun som en kanal 

for hydrogen-ionene. Når batteriet utlades, reverseres 

prosessen, og hydrogen-ioner går fra den negative til 

den positive elektroden (Kalhammer mfl 2007). 

 

En viktig ulempe ved NiMH-batterier er beskjeden 

spesifikk energitetthet, som også kommer av lav cellespenning. 

En annen er oksygenproduksjonen som 

oppstår ved den positive elektroden ved ladning. Det 

er derfor viktig at elektrodene ikke inneholder substanser 

som for eksempel jern som kan katalysere oksygenutvikling. 

Oksygenutvikling oppstår nær slutten 

av oppladningen og øker med temperaturen. Høyere 

temperatur øker korrosjonen på den negative elektroden 

av elektrolytten. Det tilhørende tapet av elektrolytt 

og tapet av hydrogen gjennom cellen begrenser 

NiMH-batteriets levetid (Kalhammer mfl 2007). 

 

Lading Nikkel-metall-hydrid 
 

Lade algoritmen for NiMH er lik NiCd med unntak av at NiMH er mer kompleks. Den (negative delta 

volt) NDV metode for å måle full lading måler bare et svakt spenningsfall, spesielt ved lading på mindre 

enn 0.5C.  

Den NDV målingen i en NiMH lader må svare på et spenningsfall på 5mV per celle. For å sikre pålitelig 

lading, må NiMH ladere omfatte elektroniske filtrering for å kompensere for støy og 

spenningsvariasjoner indusert av batteriet og laderen. Moderne ladere oppnå dette ved å kombinere 

NDV, spenning nivå , delta temperatur (dT / dt), temperatur terskel og time-out timere i full-ladet 

deteksjons-algoritmen. Disse, algoritmene blir målt i laderen , og hva som kommer først, er avhengig av 

batteriets tilstand.  

Mange ladere har en 30-minutters topping kostnad på 0.1C å legge til noen få prosentpoeng ekstra 

kostnad. 

 

NiMH kan ikke absorbere overlading veldig godt og vedlikeholdsladingen er satt til rundt 0.05C. Til 

sammenligning vil de  eldre NiCd ladere  vedlikeholdslade  på 0.1C. Dobbelt så stor rate. 

Forskjeller i vedlikeholdslading og behovet for en mer følsom full-ladedeteksjon gjør opprinnelige NiCd 

lader uegnet for lading av NiMH-batterier.  

Et NiMH batteri i en NiCd lader ville overopphetes, mens et NiCd batteri i en NiMH lader har det bra, 

fordi den siste vedlikeholdslading er også tilstrekkelig for NiCd. 

Noen ladere har en knapp for å velge mellom NiCd og NiMH, og de vil takle begge batterier. 

 

Det er vanskelig, om ikke umulig, å sakte-lade et NiMH batteri.  

Med en ladestrøm på  på 0,1C til 0.3C, vil spenningsdroppet i delta-V kurven  og temperatur profilen 

ikke opptre som definert etter algoritmen, og man  vil ikke få målt full-ladet tilstand nøyaktig. Ladingen 

blir ikke avsluttet før en ladtimer stopper ladingen.  



Skadelig overlading vil kunne oppstå hvis kun timeren styrer ladingen, og da spesielt med hvis man 

lader et fra før av fulladet eller halvladet batteri. 

 

 

Det samme scenario oppstår hvis batteriet har tapt kapasitet på grunn av aldring og  bare har halv 

kapasitet. Det som skjer er at  batteriets elektrisk kapasitet har krympet til halve verdien, 

mens den faste timer er programmert til å bruke en 100 prosent lading uten hensyn til batteriets tilstand. 

I de fleste tilfeller vil denne overladingen  varme opp batteriet, men dette er ikke alltid tilfelle. En dårlig 

utformet NiMH laderen er i stand til overlading et batteri uten varme-oppbygging.  

På en  lav ladestrøm, kan NiMH forbli helt kjølig og enda likevel lide av overlading.. 

 

How to Restore Nickel-based Batteries 

Figure 1 illustrates the stages of crystalline formation that occur on a nickel-cadmium cell if 

overcharged and not maintained with periodic deep discharges. The first enlargement shows the 

cadmium plate in a normal crystal structure; the middle image demonstrates full-blown crystalline 

formation; and the third reveals some form of restoration. 

 

New nickel-cadmium cell.The anode (negative 

electrode) is in fresh condition. Hexagonal cadmium-

hydroxide crystals are about 1 micron in cross 

section, exposing large surface area to the electrolyte 

for maximum performance. 

Cell with crystalline formation.Crystals have 

grown to 50 to 100 microns in cross section, 

concealing large portions of the active material from 

the electrolyte. Jagged edges and sharp corners can 

pierce the separator, leading to increased self-

discharge or electrical short. 

Restored cell.After a pulsed charge, the crystals are 

reduced to 3–5 microns, an almost 100% restoration. 

Exercise or recondition is needed if the pulse charge 

alone is not effective. 

Figure 1: Crystalline formation on nickel-cadmium cell. Crystalline formation occurs over a few 

months if battery is overcharged and not maintained with periodic deep discharges. 

Courtesy of the US Army Electronics Command in Fort Monmouth, NJ 

The modern nickel-cadmium battery is no longer affected by cyclic memory but suffers from crystalline 

formation.The active cadmium material is applied on the negative electrode plate, and with incorrect use 

a crystalline formation occurs that reduces the surface area of the active material. This lowers battery 

performance. In advanced stages, the sharp edges of the forming crystals can penetrate the separator, 

causing high self-discharge that can lead to an electrical short. The term “memory” on the modern NiCd 

refers to crystalline formation rather than the cycling memory of old. 

NiCd requires a periodic discharge to one volt per cell to prolong service life.  



A discharge/charge cycle as part of maintenance, known as exercise, should be done every one to three 

months.Avoid over-exercising as this wears down the battery unnecessarily. 

If regular exercise is omitted for six months and longer, the crystals ingrain themselves and a full 

restoration with a discharge to one volt per cell may no longer be sufficient.  

However, a restoration is often still possible by applying a secondary discharge called “recondition.” 

Recondition is a slow discharge that drains the battery to a voltage cut-off point of about 0.4V/cell and 

lower. Tests done by the US Army indicate that a NiCd cell needs to be discharged to at least 0.6V to 

effectively break up the more resistant crystalline formations. During this corrective discharge, the 

current must be kept low to minimize cell reversal and, as discussed earlier, NiCd can tolerate a small 

amount of cell reversal. Figure 2 illustrates the battery voltage during a discharge to 1V/cell, followed 

by the secondary discharge to 0.4V/cell. 

 

  

Figure 2: Exercise 

and recondition 

features of a Cadex 

battery analyzer 

Recondition restores 

NiCd batteries with 

hard-to-remove 

memory. Recondition 

is a slow, deep dis-

charge to 0.4V/cell. 

Courtesy of Cadex 

Recondition is most effective with healthy batteries and the remedy is also known to improve new 

packs. Similar to a medical treatment, however, the service should only be applied when so needed 

because over-use will stress the battery. Automated battery analyzers (Cadex) only apply the recondition 

cycle if the user-set target capacity cannot be reached. 

Recondition is only effective on working batteries. Best results in recovery are possible when applying a 

full discharge every 1–3 months. If exercise has been withheld for 6–12 months, the capacity may not 

recover fully, and if it does the pack might suffer from high self-discharge caused by a marred separator. 

Older batteries do not restore well and many get worse with recondition. When this happens, the battery 

is a ripe candidate for retirement. 

Oppsummering om resturering av Ni-cad 

For å unngå store cadmium-hydroxide crystaller som bygger seg opp og kan skade membranen og føre 

til høy selvutlading og kortluttning i cellen  bør det gjøres en rekondisjonering av cellen minimumen 

gang hver 3. måned.Som kurven over hvises lades en fulladet celle sakte ned til cellespenningen er 0,4 

Volt.Cellen kan lades fort ned til 1Volt og lades deretter sakte ned til 0,4 Volt for at dette skal ta mindre 

tid. (Utladekurve fra Cadex-lader) 

Rekondisjonering er bare effektiv på celler som er i orden og som ikke har stått lengre enn 1 år uten 

rekondisjonering. 

 



 

 

 

Bly-syre Batterier.  

 

Grovt sett skiller vi mellom startbatteri og forbruksbatteri 

Startbatterier er utviklet for levere høy startstrøm, altså mye strøm på kort tid. Dette for at det kreves 

mye kraft for å drive startmotoren.. Vi kan sammenligne startbatteriet med en sprintløper. Mye energi 

fra starten, men ikke like utholdende til lange løp. Startbatteriet lades raskt opp igjen når motoren går. 

Forbruksbater 

Lager for å levere moderat strøm og har  en oppbygging som gjør at den får bedre kapasitet ved lave 

strømmer, og det har lavere selvutlading. 

Eksempler : Solcelleanlegg, ekstra batteri i båt ,bo-bil, campingvogn. 

  

Fritt ventilerte (FV)  

Lade-Kurve fra C-tek Blybatteri lader 

 



 

 

Egnet til Egenskaper Fordeler Ulemper 
Start. 

Forbruk. 

Spenning synker jevnt ved forbruk. Rimelig. 

Stort utvalg. 

Lite temperaturfølsomt. Fare for gassutvikling. 

Kan oppstå syresøl. 

Kan selvutlade. 

Må monteres horisontalt. 

Kortere levetid. 

Bør ikke monteres i trange rom uten lufting. 

Teknisk Information 

Sådan fungerer batteriet 
Den kjemiske prosess: 
 
I hvile – Ladet 

I oppladet tilstand består den positive plate av blydioxid (PbO2) og den negative plate av porøst 

bly (Pb). Elektrolytten er fortynnet svovelsyre med densitet på 1,27-1,30g/cm³.  

De kjemisk forskjellige plater har i hvile en spendingsforskjell på 2,13 volt. 

 

Under ut-ladning 

Under utladning går det gjennom  lasten vi setter på, en strøm fra positiv pol til negativ pol. 

Inne i batteriet går der samtidig en strøm som er nøyaktig like stor.  

Det er forvandlingen av kjemisk energi som er drivkraften for strømmen. 

Meget forenklet kan vi si at sulfatgruppene (SO4) i like store mengder går til de positive og 

negative plater, mens oksygenet (O) fra de positive plater går ut i elektrolytten hvor det går i 

forbindelse med frigjort vannstoff (H2) og danner vann (H2O). 

 
I hvile – Utladet 

Når utladningen er slutt består både de negative og de positive plater av blysulfat (PbSO4), og 

elektrolytten er så fortynnet at det er mest vann (H2O). Platene er nå kjemisk like.  

Det er nesten ingen spenningsforskjell og det kan derfor ikke tappes mer strøm.  



Batteriet tar skade av at stå i utladet tilstand.  

Jo lengre tid, desto større skade. Denne skade kaldes sulfatering og går hurtigere 

jo høyere temperaturen er på batteriet. 

 
Under oppladning 

Ved ladning sendes elektrisk likestrøm den motsatte vei gjennom batteriet.  

Sulfatgruppen (SO4) vil da gå fra platene tilbake til elektrolytten og syre i vannet går tilbake til den 

positive plate.  

Under lading vil batteriet avgi Hydrogengass  og vann. 

Hydrogengassen er meget eksplosiv og derfor må batteriet stå luftig under lading. 

 

Fritt ventilerte batterier kalles også standardbatterier eller konvensjonelle batterier, og er gjerne dem vi 

tradisjonelt har hatt i båten. De kjennetegnes ved at de har fritt flytende elektrolytt som dekker 

blyplatene. Ladegassen ledes bort gjennom proppene eller via et ventilasjonssystem i lokket. Enkelte av 

disse batteriene har propper som kan åpnes slik at elektrolyttnivået kan justeres, mens andre er 

vedlikeholdsfrie og har forseglet lokk. Da har de ofte et ”øye” som viser elektrolyttnivået og 

ladetilstand. De fleste fritt ventilerte batterier krever noe vedlikehold, som etterfylling av batterivann, og 

de må monteres mest mulig horisontalt. De kan avgi giftige og eksplosive avgasser (blant annet ved 

overlading). Oppstår det lekkasje kan syren gjøre skade på mennesker og utstyr. Spenningen synker 

jevnt ved forbruk og voltmeter kan gi indikasjon på hvor mye strøm det er igjen på batteriet. 

Hva er korrekt ladespending? 

I bil – 14,2 – 14,4V ved +25°C, målt på batteriets poler ved turtall over 2000 rpm. 

.I et 24V- system skal den tilsvarende spending være 28,4 –28,8V.  

Lavere temperatur krever høyere ladespenning mens høyere temperatur krever lavere ladespen 

ning. 

En langtur med bilen gir batteriet tilstrekkelig ladning hvis ladespenningen er over 14,2V ved +25°C.  

Vintertid krever ca. 0,3 volt høyere spending for hver 10. grad som temperaturen faller. 

 

Kapasitet / reservekapasitet 

Kapasitet testet etter EN50342 

Normalt angis batteriets kapasitet i amperetimer (Ah) ved 20 timers utladning.  

Hvis et batteri kan utlades kontinuerlig med 5 ampere i 20 timer uten at celle 

spendingen faller under 1,75V per celle er kapasiteten 5 ampere x 20 timer =100Ah.  

Ved utladning på kortere tid og med høyere strømstyrke, får vi et lavere Ah-tall.  

Kapasiteten for det samme batteri ved forskjellige utladningsstrøm er tilsynelatende forskjellige. 

Det er viktig at være klar over at den kapasitet som oppgis kan variere etter 

hvilken standard som følges.  

 

I eksemplet nedenfor er vi gått ut fra EN 50342, den europeiske målnorm for batterier.  

Denne måling foretaes ved +25°C. 

Alternativt angis batteriets kapasitet som reservekapasitet (RC), og oppgis i minutter og er den tid 

batteriet kan belastes med 25A før spendingen falder under 1,75 V per celle (10,5V) iht. SAE-normen. 

Denne måling skal utføres ved +25°C. 

 

Målningen skjer ved +25°C. 

20t kapasitet (C20) 5 Amp i 20 timer = 100Ah 

10t kapasitet (C10) 9 Amp i 10 timer = 90Ah 

5t kapasitet (C5) 15 Amp i 5 timer = 75Ah 

1t kapasitet (C1) 55 Amp i 1 time = 55Ah 

3. min. Kapasitet 350 Amp. I 0.05t = 17,5 Ah = startkapasitet 

(Batterier vil få mindre effektiv kapasitet desto større strøm man trekker.)  
NOMINEL KAPACITET I AH 

Kapasitet testet etter DIN43539 

Den nominelle kapasitet i Ah (Ampere-timer = Ampere x timer) angir hvilken strømmengde et batteri 

under bestemte betingelser yter. 



Ifølge DIN43539 del to, skal følgende betingelser oppfylles:  

Ved en nominell temperatur på +27 grader C, og en nominell batterisyre-densitet på 1,28 kg / l  skal det 

oppnåes en utladetid på minst 20 timer før utladesluttspenningen er på 10,5 Volt. 

Dvs den høyeste strømmen som batteriet tillater som belasning for at den akkurat skal holde 10,5 Volt 

etter 20 timer. Er dette fks 2 Amp så er kapasiteten 40 Ah. 

 

 

Hva er syrevekt? 

Syrevekt er en måleenhet som viser batterisyrens spesifikke vekt.  

Et fult ladet batteri skal ha  en syrevekt på 1,28 – 1,30 ved +25°C.  

Syremålerens skala er normalt basert på en syretemperatur på +25°C.  

Ettersom syrevekten varierer med temperaturen må avlesningsresultatet korrigeres ved 

vesentlig høyere eller lavere temperaturer. Dette er særlig viktig om vinteren. 

For hver 10°C som temperaturen falder under +25°C trekkes 0,007g/cm³ fra på skalaen og for hver 10°C 

som temperaturen stiger over +25°C legges 0,007 til. 

Nedenstående tabell viser 1) syretemperaturen, 2) målt syrevekt og 3) korrigert syrevekt.  

Som det ses er syrevekten målt ved -18°C faktisk 1,21g/cm³. Det betyr at batteriets 

ladningsgrad er ca. 50% i stedet for 75% som avlesningsresultatet viser. 

Syrevekt Batteriets ladningsgrad ved 

25°C  -18°C 

1,280   100%  ca. 80% 

1,240   75%  ca. 55% 

1,200   50%  ca. 30% 

1,160   25%  ca. 15% 

1,100   0% – 

 

Kuldens innflytelse 

Batteriets kapasitet reduseres i kulde. Kuldens påvirkning vises i følgende tabell: 

 

Fullt ladet batteri som belastes ved: 

+25°C giver 100% kapasitet 

±0°C giver 75% kapasitet 

-18°C giver 50% kapasitet 

 

Ved -18 °C nedsættes kapasiteten altså med 50%.  

Dette skyldes at batteriets indre motstand økes og at den kjemiske 

prosess går langsommere. Samtidig med at batterieffekten reduseres kreves 

det i kulde mer energi for at starte motoren, ettersom motoroljen blir mer tykkflytende.  

Så forstår man lettere hvorfor startproblemer kan oppstå ved lave temperaturer.  

Det er derfor viktig at man alltid holder batteriet fult ladet. 

Elektrolyttens frysepunkt faller jo bedre batteriet er oppladet. 

 

Hva betyr CCA? 

Med Cold Crank Amps, eller på  kald-startstrøm, menes den strøm som er tilgjengelig  

for å starte motoren. 

De mest alminnelige standarder er EN og SAE.  

Begge disse tester innledes med at batteriet kjøles ned til – 18°C. 

Ved en EN-test belastes batteriet med dens angitte CCA verdi i 10 sekunder. 

Etter denne belastning skal batteriet have minst 7,5 Volt.  

Batteriet får deretter lov til å hvile i 10 sekunder, hvorpå det belastes med 60% av den opprinnelige 

belastning i 73 sekunder, hvorved spendingen ikke må falle til mindre enn 6V.  

I en SAE-test belastes batteriet med den angitte CCA verdi. Etter 30 sekunder skal batteriet ha minst en 

spending på 7,2V. 

 

 

 



Gitteret 

Gitteret har samme funksjon i negative og positive plater. Det skal holde den aktive 

masse på plass og være strømleder for denne. For noen år siden ble blyet i gitteret 

legert med 6-7% antimon for at få blyet mekanisk sterkt, det er for at gitteret kan 

tåle håndtering i produksjon og rystelser under bruken.  

Antimonets svakhet er, at det gir større gassutvikling og større vannforbruk.  

Senere kom nye produksjonsmetoder og man gikk over til lavantimonlegeringer, mindre end 2% 

antimon.  

Denne legering ga vesentlig lavere vannforbruk og gav brukerne ”vedlikeholdsfrie” batterier. Kravene 

til vedlikeholdsfrihet er spesifisert i EN 50342. 

Man kan velge å legere blyet med kalsium istedet for antimon.  

Fordelen med dette er ennå lavere vannforbruk og redusert selvutladning.  

Batterier med kalsiumlegering i de positive gitre er vanskeligere å lade opp, hvis de dyp-utlades.  

I de senere år har man konstruert ”hybridbatterier”.  

I denne konstruksjon benytter man lavantimonlegering i de positive gitrene og bly-kalsiumlegering i de 

negative gitrene. Med denne løsning tar man de beste egenskaper fra lavantimon og blykalsium. 

. 

 

Positiv plater 

Det aktive materiale i de positive plater er finkornet og porøst.  

Hovedbestanddelen er blydioxid (PbO2-krystaller). Etter ladning er platene brune. 

 

Negativ plater 

I de negative plater har gitteret et porøst og finkornet aktivt materiale. Hovedbestanddelen er porøst bly 

(Pb) tilsatt ”expander”, som er stoffer, som skal forhindre at platene mister sin porøsitet.  

De negative platene er lysegrå i fargen etter ladning. 

Vedlikehold 
Selv om enkelte batterier kalles vedlikeholdsfrie, krever alle batterier et visst vedlikehold og stell. Om 

batteriene er skittent og fuktig kan det oppstå krypestrøm. Det innebærer økt fare for selvutlading og på 

sikt fare for skade på batteriet. Jevnlig vedlikehold av batteriene vil kunne øke dets levetid. Poler/polsko 

rengjøres med lunkent vann og en myk børste. Eventuelt med smergelpapir. Sett polene inn med 

batterifett / syrefri vaselin. Samtidig bør du kontrollere at alle koblinger er skrudd godt til. Kontroller 

også at batteriet er godt sikret, at det står støtt og fast. Ved ”vanlige” syrebatterier må du kontrollere at 

det har nok vann, noe du gjør ved å skru opp proppene til hver celle. Vannet skal stå cirka en centimeter 

over blyplatene. Er det for lite vann etterfylles med rent, destillert, batterivann. Vannpåfylling skal alltid 

skje når batteriet er oppladet. Fyller du vann på et batteri som er utladet vil vannet utvide seg og du 

risikerer at det ”koker over”. En syremåler viser tilstanden til batteriet. Det er en pipettelignende 

glasskolbe hvor syren i batteriet suges opp. Dette kalles syrevekt, og den skal være på 1,28 – 1,30 ved 

25 grader. Noe høyere ved lavere temperatur og noe lavere ved høyere temperatur. På enkelte 

syremålere viser den ”good”, ”fair” og ”recharge”. Batterier som ikke er i bruk lagres best ved lave 

temperaturen. Kan lagres dobbelt så lenge. 

Kapasitet ut fra målt hvilespenning (uten lading og forbruk) 
12,7 volt: Fulladet 

12,3 volt: Halv kapasitet 

12,0 volt: Cirka en tredjedel igjen – kritisk, må lades umiddelbart 

11,7 volt: Ved denne spenning eller lavere er batteriet flatt eller ødelagt. 

 

 

 

Ved frost 
Om vinteren er det viktig at batteriet er oppladet. Et utladet FV- batteri kan fryse i stykker. 

Elektrolyttene i blybatteriet består av en blanding av vann og svovelsyre. I et fulladet batteri er det knapt 



40 % svovelsyre og resten vann. Ved utlading bindes svovelsyren til platene og elektrolytten blir mer 

vannholdig desto mer batteriet lades ut. Det betyr at utladet batteri kan fryse allerede ved få 

minusgrader. Passer man på å holde batteriet fulladet er det derimot ingen fare for at det skal fryse i 

stykker.  

Selv-utladning 
Når batteriet ikke brukes (i bilen eller på et lager), skjer det en viss selvutladning.  

Hvor stor den er varierer med temperaturen og batteriets alder. 

Selvutladningen avtar med 50% for hver 10 grader temperaturen faller.  

Dvs. et batteri som kan lagres 4 måneder i +20°C, kan lagres ca. 16 måneder ved 0°C. 

Utover selvutladningen er det også det utstyr i bilen som hele tiden krever energi fra batteriet, selv når 

tenningen er skudd av. 

 

Sulfatering: 

Sulfatering er når det legger seg et sulfatbelegg på platene som gjør at indre motstand i batteriet stiger. 

Typisk er det at batteriet da ikke vil ta til seg ladestrøm fra laderen, eller at spenningen faller mye under 

belastning, og at sysrevekten aldri blir topp. 

Dette kan komme av at batteriet er gammelt eller at det har tidvis vært utilstrekkelig ladet. 

Sulfatering kan unngås ved at batteriet til enhver tid holdes godt oppladet. 

Et sulfatert batteri kan til en viss grad  repareres ved å lade batteriet med en liten kontrollert strøm over 

lang tid, eller å bruke en de-sulfateringskrets som henter strøm fra batteriet , transformere den opp, og 

sende den inn på batteriet med høy spenning og strøm i pulser. 

Hvis man lader et batteri med ca 14,5 V  (15 v om vinteren i kulda) og bruker en de-sulfateringskrets, vil 

man kunne se at syrevekten stiger på sellen etter hveryt som dagene går. 

Batteriet bør få stå på lading med de-sulfateringskrets i 2 til 4 uker. 

Dette kan kun gjøres på batteri uten kortslutning på cellene. 

 
 

Fritt ventilerte (FV) batterier: 



 

Egnet til Egenskaper Fordeler Ulemper 
Start. 

Forbruk. 

Spenning synker jevnt ved forbruk. Rimelig. 

Stort utvalg. 

Lite temperaturfølsomt. Fare for gassutvikling. 

Kan oppstå syresøl. 

Kan selvutlade. 

Må monteres horisontalt. 

Kortere levetid. 

Bør ikke monteres i trange rom uten lufting. 

Ventilregulerte (VR) batterier Gele` & AGM: 

Ventilregulerte batterier har ikke flytende elektrolytt. Syren er i stedet enten bundet i en gelé (Gel) eller 

absorbert i en glassmatte (AGM) Begge typer er spillsikre og det oppstår ikke syrelekkasje selv om 

batteriet skades eller sprekker i hylsteret. I ventilregulerte batterier omdannes gassen som oppstår ved 

lading til vann inne i batteriet. Det avgir derfor bare ubetydelige mengder gass ved normal håndtering. 

VR batteriet har en sikkerhetsventil som åpnes dersom trykket inne i batteriet skulle bli for høyt, for 

eksempel ved overlading. VR-batterier er forseglet og må ikke åpnes. Det kan derfor ikke etterfylles 

med vann. Både Gel-batterier og AGM-batterier tåler i større grad enn  fritt ventilerte batterier 

dyputladinger, altså større utlading. 

Gelébatterier 

Egnet til Egenskaper Fordeler Ulemper 
Forbruk. 

Jevn spenning, faller kraftig når det nærmer seg tomt. Må ikke lades med for høy ladestrøm. 

Vedlikeholdsfritt. 

Minimalt med avgasser. 

Lang holdbarhet. 

Lekkasjesikkert. 

Gode syklingsegenskaper. 

Ingen selvutlading. 

Kan monteres liggende. 

Kan monteres i trange rom Dyrt. 

Ikke egnet til start. 

Voltmeter gir lite informasjon. 

Stor i forhold til kapasitet. 

Ikke alle ladere kan brukes 

Gelébatterier er ventilregulerte batterier hvor en kiseloppløsning tilsettes elektrolytten, noe som gjør at 

den stivner til en tregtflytende gelé. Robust teknologi som gir gode syklingsegenskaper, altså at det tåler 

mange opp- og utladinger. Høyere indre motstand gir lavere startkraft enn for AGM-batterier og fritt 

ventilerte batterier. Først og fremst egnet som forbruksbatterier. Fordelene, utover gode 

syklingsegenskaper, er blant annet at de er vedlikeholdsfrie, er lekkasjesikre og har lang holdbarhet. De 

er ikke avhengig av å bli montert horisontalt. De tåler også i større grad vibrasjoner enn tradisjonelle 

batterier. Vær oppmerksom på at egenskapene er slik at de leverer jevn spenning helt til batteriet nærmer 

seg tomt, da faller spenningen kraftig. Det innebærer blant annet at du i liten grad kan bruke båtens 

voltmeter som indikasjon på hvor mye strøm du har igjen i batteribanken. Gel-batterier må ikke lades 

med for høy ladestrøm (og ikke mer enn 14,4 volt) og de må aldri ”sjokklades”. Ikke alle ladere kan 

brukes. 

 

 

AGM-batterier 



Egnet til Egenskaper Fordeler Ulemper 
Forbruk. 

Start. 

Thrustere/ankervinsj. 

Vedlikeholdsfrie batterier til de fleste formål. Kommer også som spiralcelle-batterier. Vedlikeholdsfritt. 

Minimalt med avgasser. 

Lang holdbarhet. 

Lekkasjesikkert. 

Rask opplading. 

Kan monteres liggende. 

Kan monteres i trange rom. Relativt dyrt. 

Noe temperaturfølsomt. 

Relativ høy vekt. 

 

AGM betyr ”Absorbed Glass Mat” og er en gruppe ventilregulerte batterier med en spesiell 

glassmatteseparator. All elektrolytten ligger absorbert i separatorer og plater. Siden konstruksjonen har 

lav indre motstand har batteriet svært høy startkraft – altså godt egnet som startbatteri og til thrustere. 

AGM-batterier tåler sykling (altså gjentatte ut- og oppladinger) betydelig bedre enn fritt ventilerte 

batterier. Fordelene med AGM-batterier er blant annet at de er tilnærmet vedlikeholdsfrie, er 

lekkasjesikkert, har lang holdbarhet og at de lades raskt. Det innebærer altså at du ikke trenger å kjøre 

motor så lenge for å lade opp batteriene. Også gunstig for dem som har hyppig start og stopp av motor, 

for eksempel dem som driver aktivt med fiske. Oppfører seg ellers nærmest som ”vanlige” batterier og 

båtens voltmeter gir informasjon om batteriets tilstand. De er ikke avhengig av å bli montert horisontalt. 

Prismessig ligger de mellom ”vanlige” batterier og Gel-batterier. 

Concorde AGM batteri anbefalt ladespenning: 

Batteriene lades med konstant spenning på 2,37 til 2,4 volt/celle, når denne spenningen er nådd går man 

over til vedlikeholdlading på 2,23 volt/celle. 

Dette er ved 25 ºC. Ved andre temperaturer kompenseres spenningen med 3,75mVolt/celle/ºC. Disse 

tallene kan benyttes ved temperaturer mellom 0 og 40ºC. Maks ladestrøm ved spenningslading er 1C. 

 

 

 

Spiralcelle-batterier 
Disse batteriene ser nærmest ut som en ”six-pack”. 

Navnet spiralcelle-batterier kommer av at de består av runde celler. I stedet for mange positive og 

negative plater i hver celle har spiralbatteriet bare én positiv og én negativ plate i hver celle. Platen, som 

kan være en meter lang, rulles sammen til en sylinder med tynn glassmatteseparator mellom den positive 

og negative platen. Det er altså AGM-batterier. Fremstillingsmetoden for disse batteriene gjør det mulig 

å bruke ekstra tynne plater. Dette gir en svært lav indre motstand, noe som gjør dem meget godt egnet 

som startbatterier. De har også stor toleranse mot vibrasjoner og mekaniske påkjenninger. Mest kjent er 

produsenten OPTIMA, med sin serie RedTop, YellowTop og BlueTop. Blåtoppen skal være best egnet i 

båt. Exide Maxxima er også batterier med denne teknologien. AGM i spiralcelleutførelse leveres 

hovedsakelig i størrelser opp til cirka 55 Ah. Finnes opp til cirka 75 Ah. 

 

Lading av Optima red Top batteri: 

Rapid Recharge:  

Maximum voltage 15.6 volts (regulated).  

Maximum current: No limit as long as temperature < 50°C (125°F).  

Maximum recharge time: Charge until current drops below 1 amp. 

  

Float charge: 
13.2 to 13.8 volts, 1 amp maximum current, time indefinite (at lower voltage).  

 



Liten batteriparlør for blybatterier 
FV-batteri Fritt ventilerte batterier 

VR-batteri Ventilregulerte batterier 

GEL-batteri Gelébatterier, ventilregulerte 

AGM-batterier Absorbed Glass Mat, ventilregulerte 

Spiralcelle-batterier Batteri med runde celler 

Ah Amperetimer, mål for kapasitet 

Wh Watt-timer, mål for kapasitet 

RC Mål for reservekapasitet, angitt i minutter 

CCA Cold cranking amps, mål for kaldstartegenskaper 

MCA Mål for batteriets startkraft 

Densitet Syrevekt, målt i g/cm3 

Sulfatering Krystallisering av blysulfatet, kan skje ved utladning 

V1, V2 og V3 Mål for hvor mye vibrasjoner et batteri tåler 

Syklingsegenskaper Hvor mange opp- og utladninger et batteri tåler 

Dyputlading Evne til å tåle nedtapping 

 

 

Weblinker og referanser til Bly-batterier: 

http://www.batmagasinet.no/baatweb/cms.nsf/%28$all%29/7496FF02683E4A3DC125792E004082A7?

OpenDocument 

 

http://www.elfrasolen.dk/Support/Batterier/SPRGS-SV.pdf 

 

http://www.elfrasolen.dk/Support/Batterier/Batteri_5.htm 

 

http://www.elfrasolen.dk/Support/Batterier/Batteri_2.htm 

 

 

http://www.elfrasolen.dk/Support/Batterier/Batteri_2.htm 

http://www.zero.no/publikasjoner/batteridrift-av-ferger.pdf 

http://homepower.com/view/?file=HP77_pg84_Couper 

http://home.comcast.net/~ddenhardt201263/desulfator/lowpower.htm 

 http://batteryuniversity.com/learn/article/charging_the_lead_acid_battery 

 

 

 

 

 

 

http://www.batmagasinet.no/baatweb/cms.nsf/%28$all%29/7496FF02683E4A3DC125792E004082A7?OpenDocument
http://www.batmagasinet.no/baatweb/cms.nsf/%28$all%29/7496FF02683E4A3DC125792E004082A7?OpenDocument
http://www.elfrasolen.dk/Support/Batterier/SPRGS-SV.pdf
http://www.elfrasolen.dk/Support/Batterier/Batteri_5.htm
http://www.elfrasolen.dk/Support/Batterier/Batteri_2.htm
http://www.elfrasolen.dk/Support/Batterier/Batteri_2.htm


 

Litium-Ion / Lipo 

Er vel det batteriet vi i Delta Elecronics har lagt vår elsk på. Cellespenningen er på hele 3.7V og det er 

oppladbart med bra kapasitet (2400 mAh). Veldig likt NiMh batterier men har 30% mer kapasitet. Dette 

er en fantastisk arbeidshest, 18650 batteriet er det mest vanlige men 16340 brukes også, mest i mindre 

lykter. Det som er viktig med Li-Ion er at batteriet kan selvantenne/eksplodere under opplading. Dette 

unngår med en intelligent lader som er spesialdesignet for opplading av Li-Ion batterier. Gå inn på siden 

vår og se hva vi kan tilby av ladere som sørger for sikker og risikofri lading. 

 
 

 

 
Vet du hvordan vi bør behandle Lipo batteriene for å få mest mulig ut av de? Foruten en spesiell lader 

som er beregnet for denne type batterier er det et par knep vi kan bruke for å forlenge levetiden på Lipo 

batteriene. For det er ikke vanskelig å ta livet av et Lipo batteri ganske fort.  

De gamle Nickel-type batteriene var egentlig ganske ”snille” i forhold. De kunne tømmes helt, overlades 

og glemmes helt for en periode for så å vekkes til live igjen. Slik er det definitivt ikke med Lipo. Har en 

celle begynt å bli dårlig er det ikke noe vi kan gjøre med det.  

Nå er det mange andre sider ved dette med Lipo, blant annet sikkerhet, men her skal jeg kun ta for meg 

hva vi kan gjøre for å gi de lengst mulig levetid.  

Det er i hovedsak fire ting som tar livet av en lipocelle. Så derfor - unngå dette:  

for høy spenning  



for lav spenning  

for høy varme  

for høy belastning (som gir høy varme)  

 

HVA ER C? 
Før vi begynner er det et begrep vi må forstå. Det er dette med C, som står for ”kapasitet”.  

En Lipo pakke på 2100mah kan ha beskrivelsen 20C.  

20C står her for 20 ganger kapasiteten (C) og i denne sammenhengen er det en kontinuerlig belastning 

på 42A (2100 x 20 / 1000).  

Ved lading bruker vi ofte maks 1C og det vil i dette tilfellet si at vi lader med 2100mah eller 2,1A eller 

ca 1A ved 0,5C.  

 

 

SPENNING—VOLT 
En Lipo celle opererer mellom 3 og 4,2 volt målt ved hvilespenning.  

Alt over og alt under er med på å ta livet av den eller forkorte levetiden.  

Dette sikrer vi oss ved å bruke en lader spesielt egnet for Lipo. Den kutter ladestrømmen ved 4,2 volt.  

Hvis du kutter ladingen før den når 4,2 volt, vil dette igjen være med på å forlenge levetiden.  

I den andre enden bruker vi en regulator som også kutter spenningen, når den har kommet ned mot 3 

volt.  

Jo lavere vi lader ut en celle jo kortere blir levetiden. Mange av dagens regulatorer kan programmeres og 

de bør programmeres slik at de kutter mellom 3 og 3,3 volt. Til og begynne med sa man 2,5 volt, men 

dette er altfor lavt.  

Regelen må da bli: Aldri over 4,2 volt og aldri under 3,0 volt.  

 

VARME 
Nå er det slik at Lipo batteriene liker litt varme. Opp mot 30 grader er bare helt fint. Men kommer vi 

over ca 50 grader liker de seg dårlig. Varme forkorter levetiden! Det som fremkaller varme, er for høy 

belasting og for mye utladning. Og hva er for høy belastning? Et batteri på 800mah med betegnelsen 

16C, må ikke belastes med over 12,8A. Belaster vi det med 20A utvikles det fort varme og i værste fall 

kan batteriet begynne å brenne.  

Varmeutviklingen kommer også fort når batteriet begynner å bli farlig tomt ved normal belastning, men 

fortere ved høy belastning.  

Regelen må da bli: Hold temperaturen på mellom 20 og 30 grader.  

 

BELASTNING 
Det er nok her de fleste Lipo batteriene tar kvelden. Selv om det i dag er mange produsenter som har 20-

30C pakker, er det ikke dermed sagt at vi skal eller bør belaste de med så mye strøm.  

Dette har mye med levetiden på Lipo pakken å gjøre, da høyere belasting reduserer levetiden vesentlig.  

Klarer vi å belaste batteriet minst mulig vil levetiden bli desto lengre.  

Regelen blir da: Lavere belastning gir lengre levetid.  

 

LADING 
Den generelle normen for lading av Lipo batterier er 1C, eller maks 1C som mange heller tolker det til. 

Dvs at en 2100mah pakke kan lades med opp til 2100mah (2,1A). Nå har det i det siste året kommet 

flere Lipo produsenter som reklamerer med at deres lipobatterier kan lades med opp til 3C. Det er vel og 

bra hvis man har veldig dårlig tid men det har innvirkning på levetiden. Ved lading over 1C blir 

levetiden på pakken kortere og jo høyere strøm, jo kortere levetid.  

Min og mange andres erfaring er at med jo lavere styrke man lader med, jo bedre for levetiden og faktisk 

balansen i pakken. Jeg pleier å lade med 0,5C hjemme og opp til 1C hvis jeg klatt lader litt på flyfeltet. 

Med 0,5C forlenger du levetiden på pakken din og holder balansen mellom cellene bedre, påstår noen. 

Det er vel ønskelig for de fleste. Husk også å bruke en Lipo-lader og lad altid batteriene under oppsyn!  

Regelen må da være: Lad med 0,5C så ofte du kan!  

 

 

 



 

OPPBEVARING 
Et Lipobatteri bør lagres over lengre tid med ca 50% lading innabords. Nå er det sikkert mange som 

husker at en stor fordel med Lipo cellene da disse kom, var at man kunne lade for så å bruke mange uker 

senere på grunn av den lave selvutladingen. Det er jo også riktig men det går (igjen) på bekostning av 

levetiden.  

Et 100% ladet batteri taper fortere effekt og får kortere levetid ved lagring, enn et 50% ladet batteri. 

Hvis man tapper batteriet helt ut for så å lagre det, er faren stor for at battericellene kommer under 2,5V 

ved selvutlading, da selvutladingen er større jo tommere et batteri er. Jeg flyr selv aldri batteriene helt 

tomme. Skal jeg bruke de i løpet av en uke lader jeg de helt opp. Normalt er det ca 30% igjen i pakken 

og da lader jeg de som regel med 0,5C i 15-20 minutter hvis jeg vet at det er mer enn en uke til neste 

gang jeg skal bruke de.  

Et problem som kan dukke opp etterhvert som man får flere pakker (og vi blir eldre) er å holde orden på 

hvilke pakker som er full-ladet og ikke. Jeg har derfor to hyller for lagring av Lipo batterier. En som det 

står 100% på og en som det står 50% på. Da er det lett å se hvilke pakker som er klar til bruk, uten å 

måtte ta frem volt meteret hver gang for å sjekke.  

Regelen må da være. Ved lagring på mer enn en uke, bør batteriet lagres med 50% lading.  

 

HVOR MYE ER IGJEN 
Har man et volt meter, og det bør man jo ha, er det en enkel sak å finne ut hvor mye kapasitet som er 

igjen på batteriet. Jeg har satt opp en tabell som viser spenningen ved forskjellige kapasiteter for 

forskjellige antall celler. En 3 cellers pakke skal da ha en hvilespenning på ca 11,55 volt. Hvilespenning 

måles når batteriet har stått ubrukt i minst 5 minutter. Ved langtidslagring bør det ligge på rundt 50%.  

Kapasitet ved   Antall celler     

hvilespenning 2 3  4 5  6 8 

4,20V = 100%  8,40  12,60  16,80  21,00  25,20  33,60  

4,03V = 76% 8,06  12,09 16,12  20,15  24,18 32,24  

3,86V = 52%  7,72  11,58  15,44  19,30  23,16  30,88  

3,83V = 42%  7,66  11,49  15,32  19,15  22,98  30,64  

3,79V = 30%  7,58  11,37  15,16  18,95  22,74  30,32 

3,70V = 11%  7,40  11,10  14,80  18,50  22,20 29,60 

3,60V = 0%  7,20  10,80  14,40  18,00  21,60  28,80 

 

BALANSERING 
En annen sak som ofte er med på å ta livet av en pakke, er ubalanse mellom cellene i en pakke. Blir 

avviket stort, større enn 0,1volt per celle, vil denne cellen fort komme over eller under de maksimale 

nivåene vi skal bruke ved lading og utladning. For å hindre dette bør vi bruke en ”balanserer” som 

jevner ut spenningen mellom cellene. Dette kan gjøres under lading eller etter lading.  

Det finnes mange typer på markedet i dag og de fleste fungerer godt. Det viktige er at man balanserer 

Lipo batteriet minst hver 5 lading. Gjerne oftere. Personlig lader jeg alltid med balanserer pluggen 

tilkoblet. Det skader ikke.  

Regelen må da bli: Balanser pakken jevnlig.  

 

VALG AV STØRRELSE 
Et spørsmål som stadig dukker opp, er hvor stor pakke (mah) man skal velge. Vi snakker nå om mah 

kapasitet og ikke antall celler i serie (S). Som jeg har nevnt tidligere, så bør man belaste med maks 

halvparten av det produsenten anbefaler som maks ”kontinuerlig” belastning.  

Dvs at en 20C Lipo pakke belaster jeg med maks 10C. Eller sagt på en annen måte; Ved et oppsett som 

drar 20-25A ved fullt pådrag, bruker jeg en pakke på ca 2200 mah. 10C av 2200 mah er 22000 mah, 

eller 22A. Regelen må da være: Velg en størrelse på batteriet som belaster det med maks halvparten av 

maks oppgitt belastning.  

 

 

 

KONKLUSJON 



En Lipo batteripakke varer ikke evig men hvis du tar disse enkle forholdsreglene, vil du kunne få mest 

mulig og lengst mulig levetid, ut av de.  

Bruk bare egnet Lipo-lader og lad under oppsyn 

Les sikkerhets brosjyren som følger med 

Lad aldri over 4,2 volt pr celle. Bryt gjerne lading tidligere 

Lad helst med 0,5C, max 1C 

Få aldri en celle under 3,0 volt  

Tøm aldri batteriet helt. La det være 20-30% igjen 

Belast helst med max 50% av maks anbefaling 

Utsett aldri pakken for varme. Maks 50gr. 

Balanser jevnlig  alltid. 

Langtidslagre med ca 50% av kapasiteten 

Li-ion-Web linker 
 

http://no.wikipedia.org/wiki/Litium-ionbatteri 

Wikipedia om Li-Ion 

 

http://batteryuniversity.com/learn/article/understanding_lithium_ion 

Batteri University om Li-Ion batteti 

 

http://batteryuniversity.com/learn/article/charging_lithium_ion_batteries/ 

Batteri University om lading av Li-Ion batteri 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=qRlSG0pDTe8 

LA4DHA , Tommy flyr elmotordrevet fly på Li-Po Batteri 

 

 

 

 

http://www.dealextreme.com/p/mystery-lcd-digital-balance-charger-and-discharger-1-6-cell-lithium-1-

15-cell-nicd-nimh-12618 

 

http://www.dealextreme.com/p/mystery-balance-charger-for-2-3-cell-lithium-ion-polymer-batteries-

20025?item=40 

 

Mysterylader fra Dealextreme i Kina. (gratis frakt). 
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http://www.dealextreme.com/p/mystery-lcd-digital-balance-charger-and-discharger-1-6-cell-lithium-1-15-cell-nicd-nimh-12618
http://www.dealextreme.com/p/mystery-lcd-digital-balance-charger-and-discharger-1-6-cell-lithium-1-15-cell-nicd-nimh-12618


 

 

 

 

 

Eksemper på billig LI-PO  

 


