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Bez baterií by náš svět vypadal úplně jinak, než ho známe. Den 
co den pomáhají napájet naše zařízení mimo dosah elektrických 
sítí, jako jsou telefony, počítače nebo auta. Zdrojem jejich ener
gie jsou elektrochemické reakce probíhající v tzv. galvanickém 

článku. Samotné články mají jen malé napětí. Pokud se jich 
však zapojí několik do série za sebou, jejich napětí se sečte a 
vznikne baterie. Historicky první zkonstruovanou baterií byl 

slavný Voltův sloup. Skládal se z velkého množství střídajících 
se měděných a zinkových plíšků (elektrod) proložených 

proužky látky navlhčenými slanou vodou, která sloužila 
jako elektrolyt. Zjednodušený model takové 

baterie si můžete sami vyzkoušet 
v našem pokusu.

PŘÍŠTĚ: Chromatografie neboli barvopis

elektrická		baterie	
na	slanou	vodu

Galvanický článek je zařízení, které umí 

přeměňovat chemickou energii na elek tric-

kou. Skládá se ze dvou elektrod (v našem 

případě zinkové a měděné) a elektrolytu 

(v našem případě roztok kuchyňské soli). Pomucky
− odizolovaný měděný drát
− pozinkované hřebíky
− kombinačky
− vanička na výrobu ledových 

kostek (s oddělenými 
komůrkami)

− kuchyňská sůl a teplá voda
− nádoba s hubičkou nebo 

injekční stříkačka
− červená LED dioda a digitální 

voltmetr

Nejprve musíte vyrobit elektrody jednotlivých 
článků. Celkem jich bude potřeba alespoň pět 
párů. Kolem hlavičky pozinkovaného hřebíku 
kombinačkami dvakrát obtočte měděný drát. 
Ohnutím kratšího volného konce přes hlavičku 
ho zajistěte proti uvolnění. Delší konec drátu 
ohněte vůči hřebíku pod úhlem asi 30 stupňů 
a zkraťte na stejnou délku.

výroba	elektrod

Ve 3 dl teplé vody rozpusťte 1 polévkovou lžíci ku chyň-
ské soli. Získaným roztokem (elektrolytem) naplňte 
komůrky vaničky na výrobu ledových kostek tak, aby se 
roztok mezi komůrkami nikde nedotýkal. K přesněj-
šímu plnění můžete použít injekční stříkačku.

Príprava	elektrolytu
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Při uzavření elektrického obvodu se začne zinek na povrchu hřebíku 
rozpouštět (oxidovat) na zinečnaté ionty, 
které přechází do okolního roztoku:

Vzniklé záporně nabité elektrony tečou ve formě elektrického proudu kovem 
do měděného drátu. Na jeho povrchu redukují ionty H+ (pocházející z vody) 
za vzniku plynného vodíku:

Roztok soli v komůrkách slouží jako elektrolyt umožňující pohyb iontů. 
Napětí jednoho nezatíženého článku je asi 0,75 V. Při použití 5 článků v sérii 
bez zátěže naměříme tedy napětí necelých 3,8 V. Po připojení se LED dioda 
rozsvítí a napětí celé baterie poklesne.

Celý obvod uzavřete připojením LED diody. 
Na rozdíl od žárovky propouští LED dioda 
elektrický proud pouze v jednom směru. 
Musíte ji proto připojit se správnou polaritou 
(pokud nesvítí, připojte ji obráceně). Správně 
připojená dioda se díky protékajícímu 
elektrickému proudu rozsvítí. 

LED je anglická zkratka 

pro Light Emitting 

Diode, tedy světlo emi-

tující dioda.

tip
Místo LED diody 

zkuste ke své baterii 

zapojit i jiná zařízení 

s malou spotřebou, 

jako je piezo bzučák, 

LCD hodiny nebo 
kalkulačka.

Vyrobené páry elektrod položte přes hranu 
komůrek kolem dokola tak, aby v každé komůrce 
byla v elektrolytu ponořená vždy jedna zinková 
a jedna měděná elektroda. Správné zapojení 
je vidět na obrázku. Po instalaci elektrod se 
ujistěte, že se elektrolyty žádných dvou článků 
nedotýkají. Napětí na elektrodách by mělo růst 
s počtem propojených galvanických článků. 
Případný zkrat tak můžete snadno 
odhalit pomocí 
voltmetru.

Sestavení	baterie

jak	to	funguje?

tip
Můžete experimen-tovat s použitím většího počtu článků i jejich odlišným zapojením. Voltmetr a jas diody vám napoví, zda je vaše vlastní konstrukce lepší, nebo horší než originál.

Pripojení	
spotrebice

Zn  Zn2+ + 2 e−

2 H+ + 2 e−   H2
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