
Биобатерија

Поред  регуларних  неогранских  батерија  које  можемо  купити  у  радњама,  научници
покушавају  да  направе  биобатерије  које  би  се  саме  пуниле,  на  основу  биолошких  и
физиолошких процеса у самом живом организму. Овакав извор енергије, батерија, је веома
интересантан у медицинским применама и одрживој енергетици.

Овде  је  приказан  принцип  рада  једноставијег  типа  биобатерије,  док  заинтересованог
читаоца бих упутион на  едукотивне интернет сајтове  на  којима су  поред оваквих типова
батерије приказани и други.

На  овом  месту  биће  приказан  начин  прављења  једне  од  једноставнијих  биобатерија,
лимунске батерије.

Шематски приказ принципа функционисања лимунске биобатерије

copper nail – бакарни ексер или бакарни новчић
zinc nail – поцинкани ексер
lemon - лимун
LED bulb – лед диода

Потребан материјал:

• 4 лимуна

• 4 бакарна новчића или 3 бакарна ексера

• 5 жице

• мали нож

• мали лепљиви папирићи

• LED диоде мале волтоже

• Цинком пресвучени ексери 

Упутство за прављење батерије:

1. Притуснити лимуне руком и ваљати око једна минут да би се лимун попустио и ослободио

    свој сок, лимун је отпустио свој сок кад постане мекан под руком.



2. Након тога ножем се прави зарез на једној трећини лимуна са једног краја и у тај зарез се 

    поставља бакарни новчић.

3. Потом се на поцинковани ексер утискује у лимун положају једне трећине дужине лимуна

    са другог краја лимуна.

4. Када су новчићи и ексери утиснути, прелази се на повезивање лимунова и прављење

    батерије. Тако што се жицама бакарни новчић повезује са поцинкованим ексером другог

    лимуна. Са једног краја бакарни новчић и другог краја поцинковани ексер који су остали

    слободни се посерством жице повезују на диоду.

На овај начин направљена је бибатерија. Диода која се користи  у експерименту је треба да 
има што мању вредност напона и јачине струје која протиче кроз њу. LED диода која се 
користи има напон до 1 волти и чину струје од  1 милиампера.


