باتری سرب اسیدی
مبانی و کاربردها

گردآورنده  :همایون تبریزی

به منظور ايجاد منبع تغذيه بدون وقفه در هنگام قطع برق و يا بروز اشكال در شبكه توزيع ،دراكثر موارد از باتري ها به
منظور ذخيره سازي انرژي استفاده مي شود .باتري در هنگام شارژ ،انرژي الكتريكي را بصورت انرژي شيميايي ذخيره نموده
و در هنگام دشارژ ،انرژي شيميايي ذخيره شده را توسط يك واكنش الكترو شيميايي به انرژي الكتريكي تبديل مي نمايد .
اين نوع واكنش شامل انتقال الكترونها از يك ماده به ماده ديگر مي باشند.
در باتري ،الكترود منفي يا آند قادر به آزاد سازي الكترون در مدت زمان دشارژ بوده و الكترود مثبت يا كاتد قادر به دريافت
اين الكترون مي باشد .انتقال الكترون ها توسط مدار الكتريكي خارجي كه دو قطب را به هم متصل نموده است و الكتروليت
كه يك واسط يوني براي انتقال الكترونها مي باشد ،صورت مي پذيرد.

هر سلول شامل سه مؤلفه اصلي آند ،كاتد و الكتروليت مي باشد  .الكتروليت ها معموالً مايع هستند ،اما برخي از باتري ها از
الكتروليت هاي جامد استفاده مي كنند .
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جزء ا صلي ت شكيل دهنده يك باتري ،سلول ا ست .يك باتري شامل يك يا چند سلول ا ست كه با توجه به ولتاژ مطلوب
خروجي و يا ظرفيت بصورت سري و موازي متصل شده اند .

بطورکلی باتری ها به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم بندی میشوند .
 .2-1باتری های اولیه ( ) PRIMARY BATTERIES
اين باتري ها قادر به شارژ الكتريكي نبوده و بنابراين يكبار استفاده و دشارژ مي شوند  .اكثر باتري هاي اوليه سلول هاي خشك
نيز ناميده ميشوند .

تذکر :
باتري هاي رزرو (  ) RESERVE BATTERIESاين نوع باتري ها ،باتري هاي اوليه اي هستند كه در آن ها يك عنصر
كليدي قبل از فعال شدن از باتري جدا مي گردد ( معموالٌ الكتروليت عنصري است كه از باتري جدا مي شود ) .در شرايط
سكون ،اين نوع باتري قادر به ذخيره سازي طوالني مدت مي باشد.
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 .2-2باتری های ثانویه ()SECONDARY BATTERIES
اين باتري ها پس از دشارژ ،با عبور جريان در جهت مخالف جريان دشارژ بصورت الكتريكي قابل شارژ بوده وبه نام باتري
هاي ذخيره نيز معروف مي باشند ()STORAGE BATTERIES

باتري هاي ثانويه را مي توان به دو دسته كلي اسيدي و بازي تقسيم بندي نمود كه هر كدام بر اساس جنس الكترودهاي
مثبت و منفي به انواع گوناگون تقسيم بندي مي شوند  .براي كاربردهاي ساكن در اكثر موارد از باتري هاي سرب -اسيدي
و نيكل كادميوم (بازي) استفاده مي گردد .باتري هاي سرب -اسيدي اقتصادي ترين و پر استفاده ترين نوع باتري ثانويه مي
باشند كه از سرب براي الكترود منفي و از اكسيد سرب براي الكترود مثبت و محلول اسيد سولفوريك براي الكتروليت
استفاده مي نمايند .
فرآیند شارژ و دشارژ در باتری های سرب -اسیدی:
در هنگام دشارژ ،دي اكسيد سرب ( )pbo2صفحات مثبت و سرب ( )pbصفحات منفي تبديل به سولفات سرب ()pbso4

مي گردد  .در اين واكنش اسيد ) )H2SO4مصرف گشته ،آب ( )H2Oايجاد مي گردد و چگالي اسيد متناسب با انرژي كشيده
شده از باتري كاهش مي يابد  .در ابتدا عمل دشارژ سبب كاهش ولتاژ بطور آهسته و سپس سريع تر تا رسيدن به ولتاژ نهايي
دشارژ كه توسط مقدار جريان دشارژ تعيين مي شود ،مي گردد.

با اتصال يك منبع  DCبا ولتاژ باالتر از ولتاژ باتري ،مي توان آنرا شارژ نمود  .در هنگام شارژ مواد فعال دو الكترود و اسيد
سولفوريك به حالت اوليه قبل ازدشارژ باز مي گردند.
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از ولتاژ  2/4بازاي هر سلول به بعد ،آب به هيدروژن و اكسيژن تجزيه مي شود كه باقي ماندن در اين حالت در مدت زمان
طوالني براي صفحات مضر است و بنابراين بايستي جريان در اين هنگام ازحد مشخصي تجاوز ننمايد  .ميزان جريان مجاز
بستگي به طراحي سلول و روش شارژ دارد .
ولتاژ مدار باز باتري بستگي به چگالي اسيد دارد هرچقدر چگالي اسيد بيشتر باشد ،ولتاژ مدار باز بيشتر است  .ولتاژ اسمي
باتري سرب -اسيدي  2ولت به ازاي هر سلول مي باشد
ولتاژ در هنگام دشارژ بستگي به مقدار جريان و مدت زمان دشارژ دارد  .هر چقدر جريان دشارژ بيشتر و زمان دشارژ طوالني
تر باشد ،ولتاژ كمتر خواهد بود .دليل اين امر افت چگالي اسيد بوده و افت ولتاژ بيشتر ناشي از مقاومت صفحات آند مي
باشد .
مثال در صورتيكه جريان دشارژ بجاي  10ساعته ،يك ساعته در نظر گرفته شود ،ظرفيت قابل استفاده باتري به  %50كاهش
مي يابد  .ولتاژ نهايي دشارژ حداقل ولتاژ مجاز در هنگام دشارژ با جريان مشخص است كه با كاهش ولتاژ به كمتر از اين
مقدار ،اين خطر وجود دارد كه سولفات سرب قابليت تبديل مجدد را نداشته باشد،بنابراين راندمان باتري سريعاٌ كاهش مي
يابد .با چند بار تكرار اين عمل ساختمان ماده فعال روي صفحات با تغييرات در حجم آسيب ديده و عمر باتري كاهش مي
يابد.
دشارژخودبخود  :باتري هاي سرب -اسيدي در معرض دشارژخودبخود ( )selfDischargeجزئي هستند ،كه اثر آن
سولفاته شدن صفحات و كاهش چگالي اسيد است .كاهش ظرفيت ناشي از اين پديده مي تواند تا  % 0/2در هر  24ساعت
در دماي 20ْ Cباشد .اين تلفات را مي توان توسط يك تغذيه پيوسته جبران نمود .فرآيند دشارژ خودبخود در دماهاي باال
تسريع مي گردد  .يك باتري سرب -اسيد كه به مدت بيش ازشش ماه در شرايط دشارژ باقي بماند ،سولفاته شده و امكان
شارژ مجدد آن به سختي وجود دارد .
ظرفیت باتری  :معياري از اندازه و راندمان آن بوده و بيانگر مقدار الكتريسيته اي است كه يك باتري مي تواند در يك
مدت زمان مشخص با جريان دشارژ ثابت به بارتحويل دهد تا اينكه ولتاژ باتري به يك مقدار نهايي برسد و برحسب Ah
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سنجيده مي شود .هر چقدر جريان دشارژ بيشتر باشد ،ظرفيت و ولتاژ نهايي كوچك تر خواهند بود .ظرفيت اسمي باتري
به ازاء دماي  20ْ Cبراي الكتروليت اسيد معتبر است  .در دماهاي پايين تر و يا باالتر ظرفيت كاهش و يا افزايش مي يابد.
انتخاب باتری  :براي انتخاب يك باتري  ،بايستي حداقل اطالعات زير درباره كاربرد مشخص باشد:
)1

حداكثر ولتاژ راه اندازي

 )2جريان اوليه كشيده شده از باتري در ولتاژ اسمي
 )3ولتاژ قطع كه به ازاء ولتاژي كمتر از آن دستگاه درست عمل نخواهد كرد.
 )4برنامه عملكرد
 )5دماي عملكرد ،اندازه ،وزن و شرايط محيطي
تمامي مشخصات ايده آل هر كاربرد را نمي توان در يك باتري پيدا نمود .بنابراين بهترين عملكرد يك باتري با در نظر
گرفتن نيازهاي بحراني در كاربرد خاص و فرعي دانستن نيازهاي ديگر بدست مي آيد.
موارد استفاده باتری های ساکن:
روشنايي اضطراري اماكن عمومي  -تاسيسات مخابرات -رايانه هاي شخصي ،دستگاه هاي .... -u.p.s
بررسی اجمالی باتری اسید -سربی سیلد ساکن (از محصوالت شرکت پرداس انرژی):
باتری اسید -سربی سیلد ساکن VRLA

از ويژگي هاي بارز باتري هاي اسيد -سربي سيلد  ،عدم نشتي( )leakالكتروليت در آنها و عدم نياز به مراقبت و نگهداري
است و اين مزيت ناشي از تكنولوژي برتر آن در تركيب مجدد اكسيژن مي باشد.
اكسيژني كه از صفحات مثبت جدا مي شود بعلت عملكرد ويژه عايق( )AGMبه سمت صفحه هاي منفي انتشار يافته و با
توجه به تشكيل آب در باتري ،نياز باتري را به اضافه كردن آب از بين برده و در نتيجه باتري نياز به مراقبت و نگهداري
نخواهد داشت.
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واكنش هاي اصلي دشارژ براي تكنولوژي هائي باتري هائي با الكتروليت شناور و باتريهاي باتري سرب اسيدي مجهز به
سوپاپ تنظيم يكسان ميباشد.
باتري هاي سرب اسيدي مجهز به سوپاپ تنظيم بر اساس سيكل باز تركيب اكسيژن داخلي عمل ميكنند و لذا مصرف آب
در اين سل ها به كمترين ميزان ميرسد.
اكسيژن در مرحله شارژ در الكترود مثبت تشكيل ميشود و از طريق كانال هاي موجود در سپراتور اشباع شده ،به سمت
الكترود منفي ميرود.
اجزاء تشكیل دهنده :
 .Aصفحات مثبت از آلياژ سرب -كلسيم و با فرمول شيميايي مخصوص ساخته شده اند.
 .Bصفحات منفي از آلياژ سرب -كلسيم و با فرمول شيميايي مخصوص ساخته شده اند.
 .Cعايق( ) AGMبه نحوي ساخته شده است كه تخلخل باالي آن،الكتروليت كافي براي واكنش مواد فعال صفحات را
فراهم مي كند .
 .Dسوپاپ اطمينان :سوپاپ طوري طراحي شده است كه گاز اضافي را از باتري خارج كرده و فشار داخلي باتري را در
محدوده ايمني حفظ مي نمايد .
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خصوصیات منحصر بفرد باتری سیلد:
 )aبدون نياز به سرويس و نگهداري
 )bعدم نشتي الكتروليت ()leak

 )cطول عمر طوالني
 )dقابل استفاده در هر وضعيت مكاني
 )eعدم توليد گاز خورنده.
)f

دشارژ خود به خودي پايين

 )gكمترين حجم و وزن ممكنه
 )hقابل نصب بر روي تجهيزات
کاربرد :
از جمله شاخص ترين خصوصيات باتري هاي سيلد مي توان به باال بودن طول عمر و ظرفيت آن ها اشاره نمود .كاربرد اين
باتري ها در دو بخش :استفاده سيكلي و كاربرد جهت سيستم هاي آماده بكار ( )standbyطبقه بندي مي شود .
کاربرد standby

استفاده سیكلی
تجهيزات صوتي و تصويري پرتابل
تجهيزات پزشكي
تجهيزات عكسبرداري -فيلمبرداري

سيستمهاي حفاظتي وآژيرخطر

تجهيزات تست و آزمون پرتابل

كامپيوترهاي پشتيباني

كامپيوترهاي شخصي

روشنايي اضطراري

تجهيزات تامين برق پرتابل

UPS
تجهيزات مخابراتي

اسباب بازيها
تجهيزات روشنايي
سل هاي خورشيدي
روشنايي معابر
منابع برقي پرتابل
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: انواع و ابعاد باتری
Battery type Rated voltage(V)
PE 12-9
PE 12-12
PE 12-18
PE 12-26
PE 12-42
PE 12-70
PE 12-100
PE 12-120
PE 12-150
PE 12-200
PE 12-92FA
PE 12-100FA
PE 12-100FAX
PE 12-100FTX
PE 12-155FA
PE 12-200FA
PE 12-200FX

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Rated capacity(Ah)
Dimensions (mm)
C3
C10
Length Width Height Overall Height
8.1
11.8
16
26
42
70
100
120
150
200
90
100
100
100
155
200
200

6.63
9.00
13.98
19.62
31.44
32.5
74.4
90.6
120.3
168.21
69.21
80.1
83.4
78
130.2
167.4
139.2

152
151
181
166
197
260
332
400
482
493
395
507
395
395
550
522
560

65.3
99
167
175
165
168
174
170
170
231
105
110
110
105
110
240
125

94
100
167
126
170
218
222
220
240
218
264
238
286
270
286
223
315

100
100
167
126
170
231
225
220
241
218
270
238
286
270
290
223
315

Weight(kg)
.24
36.0
.52
8.2
14.3
21.5
31.0
36
46.5
61.3
31.0
30.5
33
29
47
63.9
53.5

: تنظیمات پیشنهادی
ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

پارامترهای تنظیمی

پیشنهاد برای باتری سوالرکس

Floating Voltage
Equalization Voltage
Limit Current for Charge
High Voltage Warning
Low Voltage
Temperature Compensate Ratio
HighTemperature Warning
LVDS Broke Voltage
LVDS Recover Voltage
Charge Cycle Equalization
Equalization Charge Time
Equalization Charge conditions after discharge
(capacity/voltage)
Condition to Charge Float Charge to Equalization Charge
Equalization Charge Time when Electricity Goes out
Condition To Stop Equalization charge
Continue Equalization Time
Charge Capacity Rate
Capacity of Battery Distributer
Condition of Battery
Rejected Battery
Terminal Voltage Difference
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2.23 V/cell
2.35 V/cell
0.1 C10
2.4V/cell
1.9 V/cell
3 mV/C per cell
35 C
1.8 V/cell
1.95 V/cell
90 days
10 h
Above 20% DOD
Smaller than 50 mA/Ah
10 h
5 mA/Ah
3h
Larger Than1.2 Times
According to Actual Battery Capacity
First series, later parallel
The capacity is less than 80% of rated
capacity
50 mV/20 mV(floating / open circuit)

انتخاب باتری برای به کارگیری در مراکز مخابراتی و صنعتی
 -1جريان دشارژ و ولتاژ نهايي را تعيين كنيد.
مثال( شدت جريان خروجي ضروري  125آمپر و ولتاژ نهايي  1.8ولت مي باشد.
 -2از زمان كاركرد و دماي محيط اطمينان حاصل كنيد.
مثال( زمان دشارژ مورد نياز از باتري  3ساعت و دماي محيط  25درجه سانتي گراد و حداقل جريان مورد نياز باتري 500
آمپر مي باشد.
نوع باتري را وقتي شدت جريان تخليه  125آمپر و زمان مورد نياز  3ساعت مي باشد را با توجه به شكل ذيل انتخاب كنيد.
ظرفيت كمينه  500آمپر ساعت مي باشد( .شكل ذيل)

انتخاب باتری برای بكار گیری در منبع تغذیه ()UPS
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مقاومت داخلی و اتصال جریان کوتاه
مقاومت داخلي يك پارامتر غير خطي و ديناميكي است كه به طور مداوم با دما و وضعيت شارژ باتري تغيير مي كند.
در باتري سرب اسيدي با شروع مرحله دشارژ اسيد سولفوريك موجود در الكتروليت به تدريج جذب مواد فعال در صفحات
مثبت و منفي شده و حاصل كار در نهايت توليد سولفات سرب در صفحات مثبت ومنفي خواهد بود .لذا غلظت الكتروليت
در پي خروج اسيد سولفوريك از محلول رو به كاهش گذاشته و از حدود دانسيته  1.260به مقادير اندكي در حد 1.000
تنزل مي نمايد ،اين امر موجب كاهش رسانايي محلول خواهد گرديد.
كاهش رسانايي يك محلول در حقيقت مقاومت در برابر جريان عبوري بوده و لذا با انجام دشارژ ميزان مقاومت الكتريكي در
باتري رو به افزايش خواهد گذاشت.
ظرفیت باتری
ظرفيت باتري به ميزان بهره وري باتري تا رسيدن به دشارژ كامل گفته مي شود كه با حرف اختصاري  Cنشان داه مي شود
و عموما با واحد آمپر ساعت بيان مي شود .ظرفيت باتري با اصطالحات ظرفيت واقعي ) (Actual capacityو يا (Rated

) capacityنيز عنوان مي شود.
ظرفیت دشارژ
سرعت دشارژ از مضرب زمان در جريان حاصل مي شود ،درشكل  2-1منحني هاي سرعت هاي مختلف دشارژ را نشان مي
دهد .با توجه به اين منحني در مي يابيم كه هرچه جريان دشارژ بيشتر باشد ،در نتيجه زمان دشارژ كوتاه تر و ظرفيت باتري
نيز كمتر خواهد بود.
ظرفیت قابل بهره برداری باتری در دمای بحرانی
ظرفيت باتري تابع دما است ،در شكل ذيل ظرفيت باتري را در بازه گسترده اي از دماي محيط(  -20تا  50درجه سانتي
گراد) نشان مي دهد .عموما مشخصات باتري ،در دماي  25درجه سانتي گراد بيان مي شوند.
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ولتاژ پایانی )(End voltage
ولتاژ پاياني ،پائين ترين ولتاژ ممكن در هنگام دشارژ باتري است .كاركرد باتري در ولتاژ پائين تر از ولتاژ پاياني به باتري
صدمه خواهد زد .معموال ولتاژ پاياني باتري سرب اسيدي در مدت  10ساعت  1.8 v/cellتعريف مي شود.
دما و ولتاژ شناور
در دماي  25درجه سانتي گراد ،ولتاژ شناور  ± 2.230.02V/cellبيشترين عمر مفيد را خواهند داشت .اگر ولتاژ شناور
باال باشد ،جريان شناور نيز باال خواهد بود كه سبب كوتاه شدن عمر مفيد باتري و تخريب سريع پليت هاي باتري مي شود.
اگر ولتاژ شناور خيلي پائين باشد ،باتري را نمي توان در حالت شارژ حفظ كرد و سولفات سرب كريستاليزه شده ظرفيت
باتري را كاهش خواهد داد كه نهايتا سبب كاهش عمر مفيد باتري خواهد شد.
)Float Voltage(V/c

)Ambient Temperature(C

2.29

0~10

2.26

11~15

2.23

16~25

2.21

26~30

2.2

31~35

2.19

36~40
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شارژ تعادلی
در شرايط زير باتري ها نياز به شارژ تعادلي دارند:
 .aبعد از نصب سيستم
 .bسه ماه كار باتري با جريان متغير در شرايطي كه حداقل ولتاژ هر سلول كمتر از  2.18ولت باشد.
 .cانبارش بيش از سه ماه
روش شارژ تعادلی :
سلول را با ولتاژ  2.35تا  2.40ولت  ،به مدت  24ساعت شارژ كنيد( .در زمان شارژ باتري ،دما بين  20تا 30درجه سانتي
گراد باشد).
روش شارژ:
باتري را با جريان ثابت  0.1 C10Aتا رسيدن به ولتاژ 2.35-2.4 V/cellشارژ نموده ،سپس شارژ را با ولتاژ ثابت 2.4
 2.35 - V/cellتا رسيدن به حالت شارژ كامل ادامه دهيد.
براي رسيدن به شارژ كامل باتري يكي از دو روش زير پيشنهاد مي شود:
شارژ به مدت  24ساعت درحالت ولتاژ ثابت  ،ادامه شارژ تا  ،تا زمانيكه به مدت  3ساعت ميزان جريان شارژ مصرفي
ثابت بماند.
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انبارش
 )1باتري هاي سرب اسيدي به صورت خود به خودي دشارژ مي شوند .ميزان دشارژ خودبه خودي باتري تابع دما است .با
كاهش دما سرعت دشارژ خود به خودي كاهش و با افزايش دما اين سرعت افزايش مي يابد .بهترين بازه دما براي انبار كردن
باتري هاي اين شركت ،از  15تا  25درجه سانتي گراد مي باشد .محل انبار بايد خشك ،تميز و داراي تهويه مناسب باشد.

اگر ولتاژ مدار باز در طول انبارش باتري  2.1V/Cellباشد ،شارژ مكمل (به روش شارژ تعادلي) قبل از استفاده باتري ها
پيشنهاد مي شود.
 )2قبل از انبارش باتري ها ،همه آنها را به طور كامل شارژ كنيد.
 )3تاريخ و مدت زمان نگهداري باتري ها را در انبار و تاريخ نياز به شارژ مكمل را نيز در گزارش تعميرات نگهداري دوره
اي ذكر نمائيد.
 )4تاريخ درج شده روي بدنه باتري و تاريخ آخرين شارژ باتري را ثبت نموده و با توجه به اين تاريخ ،زمان شارژ بعدي را
محاسبه نماييد.
بازرسی ماهیانه
در بازرسي ماهيانه نكات زير را رعايت نمائيد:
 )1اتاق باتري تميز باشد.
 )2دماي اتاق باتري را اندازه گيري و ثبت نمائيد.
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 )3شكل ظاهري باتري ها را بازرسي نمائيد :هر گونه اثر از گريز حرارتي در باتري ها بر روي ترمينال ها و بدنه و درب
باتري را گزارش نمائيد.
 )4جريان شناور و ولتاژ كلي سيستم باتري را اندازه گيري و ثبت نمائيد.
بازرسی فصلی
 )1بازرسي ماهيانه را تكرار نمائيد.
 )2ولتاژ شناور هر خط باتري را اندازه گيري و گزارش نمائيد .اگر در دماي مناسب ،ولتاژ تعداد  2سلول يا بيشتر ،كمتر
از  2.18ولت باشد باتري ها به شارژ تعادلي نياز دارند.
 )3در صورت عدم رفع مشكل با اجرا بند فوق  ،باتري ها طبق روش بازرسي ساالنه و در صورت عدم رفع مشكل مجدد
 ،بازرسي سه ساالنه اجرا گردد.
 )4در صورت عدم رفع مشكل با شركت سازنده تماس حاصل گردد.
بازرسی ساالنه
 )1مراحل مربوط به بازرسي تعميرات نگهداري فصلي را انجام دهيد.
 )2ترمينال ها را از نظر كيفيت كاركرد بررسي كنيد.
 )3تست دشارژ را با استفاده از بار واقعي تا  % 30-40ظرفيت باتري انجام دهيد.
بازرسی سه ساالنه
آزمون اندازه گيري ظرفيت باتري را :
 )1هر سه سال يك بار
 )2پس از شش سال  ،هر سال بر روي باتري ها انجام دهيد
 )3چنانچه ظرفيت باتري به ميزان كمتر از  %80كاهش يابد ،باتري را تعويض نمائيد.
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فرم گزارش بازبینی باتری نوع VRLA
مشخصات باتری :

محل باتری :

وضعیت :

تعداد باتری :
جریان(:)A

دما :
ردیف

ولتاژ()V

ولتاژ کلی :
ردیف
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ولتاژ()V

مقاومت

