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  بنام خدا
  آشنایی با مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

  
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجـب قـانون، تنهـا مرجـع رسـمی کـشور اسـت کـه وظیفـه تعیـین، تـدوین و نـشر                                

  .ایران را به عهده دارد) رسمی(استانداردهای ملی 
ای فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صـاحبنظران مراکـز و مؤسـسات علمـی،               تدوین استاندارد در رشته های مختلف در کمیسیون ه        

سعی می شود استانداردهای ملی، در جهت مصالح ملی و با توجه به شرایط              . پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود         
ل تولیـد کننـدگان، مـصرف کننـدگان، صـادر      تولیدی، فناوری و تجاری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شام              

پیش نویس استانداردهای ملـی  . کنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمانهای دولتی و غیر دولتی مرتبط باشد      
دها در کمیتۀ   برای نظرخواهی از مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنها                     

  .ایران چاپ و منتشر می شود) رسمی(ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی 
پیش نویس استانداردهایی نیز که مؤسسات و سازمانهای عالقه مند و ذی صالح آنها را با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه مـی کننـد و                          

بدین ترتیب، اسـتانداردهایی    . می شود   صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر          در کمیتۀ ملی طرح و بررسی و در       
 تدوین و در کمیتۀ ملی مربوط که مؤسـسه تـشکیل مـی              5ملی تلقی می شود که براساس مفاد مندرج در استاندارد ملی ایران شمارۀ              

  .دهد به تصویب رسیده باشد
، کمیـسیون  بـین المللـی بـرق و           1(ISO)ی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللـی اسـتاندارد            مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعت    

 (Contact Point) اسـت و بـه عنـوان تنهـا رابـط      3(OIML) و سازمان بـین المللـی انـدازه شناسـی قـانونی      2(IEC)الکترونیک 
دوین استانداردهای ملی ضـمن توجـه بـه شـرایط        در ت .  در کشور فعالیت می کند     4(CODEX)کمیسیون بین المللی کدکس غذایی      

  .کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود
صرف کننـدگان،   مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قـانون، بـرای حمایـت از مـ                       

حفظ سالمتی و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعـضی از               
مؤسـسه مـی    . یا اقالم وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نمایـد          / استانداردها را برای محصوالت تولیدی داخل کشور و         

. ر حفظ بازارهای بین المللی برای محصوالت کشور، اجرای استاندارد کاالهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید                  تواند به منظو  
همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینۀ مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی                   

وسـایل  ) کـالیبره کننـدگان   (یفیت و مـدیریت زیـست محیطـی، آزمایـشگاهها و واسـنج هـای                و صدور گواهی سیستم های مدیریت ک      
سنجش، مؤسسۀ استاندارد اینگونه سازمان ها و مؤسسات را براساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایـران مـورد ارزیـابی قـرار داده و در                         

تـرویج دسـتگاه بـین المللـی        . و بر عملکرد آنها نظارت می کند      صورت احراز شرایط الزم، گواهینامه تأیید صالحیت به آنها اعطا نموده            
وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقـای سـطح اسـتانداردهای                 ) کالیبراسیون(یکاها، واسنجی   

  .ملی از دیگر وظایف این مؤسسه است
  

                                                 
  ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسۀ *

 
1. International Organization for Standardization 
2. International Electrotechnical Commission 
3. International Organization for Legal Metrology 
4. Codex Alimentarious Commission 
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  کمیسیون فنی تدوین استاندارد 
  "ایمنی باتری های لیتیمی : چهارمقسمت  –باتری های اولیه  "

  اولتجدید نظر 
 

   یا نمایندگی /سمت و  :رئیس 
  )سهامی عام(شرکت باتری سازی نیرو  علیرضا ، افشانی

    ) مهندسی مکانیکلیسانس( 
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  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  شیرزاد، حسن بگی

     )مهندسی شیمیلیسانس ( 
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     )و الکترونیکلیسانس مهندسی برق ( 
    

  )سهامی خاص  ( باتری سازی نورشرکت   علی ، نعیمی مجد
     )شیمیلیسانس ( 
    

  اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان مرکزی   رویا،واحدی
     )فوق لیسانس فیزیک( 
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  پیش گفتار 
 1381 سال در بار نخستین"  ایمنی باتری های لیتیمی : چهارم قسمت - باتری های اولیه  "استاندارد 

 تحقیقات و استاندارد ۀمؤسس توسط بررسی و رسیده پیشنهادهای براساس استاندارد این .شد تدوین
چهارصدو  در و گرفت قرار تجدیدنظر مورد بار اولین برای مربوط های کمیسیون تأیید و ایران صنعتی

 این اینک .شد تصویب 25/12/86 مورخبرق و الکترونیک  استاندارد ملی کمیتۀ اجالس چهل و پنجمین
 صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسه قرراتم و قوانین اصالح قانون 3 مادۀ یک بند استناد به استاندارد

 .شود می منتشر ایران ملی استاندارد عنوان به 1371 ماه، بهمن مصوب ایران،
 خدمات و علوم ، صنایع زمینه در جهانی و ملی پیشرفتهای و تحوالت با هماهنگی و همگامی حفظ برای

 تکمیل و اصالح برای که پیشنهادی هر و شد خواهد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی استانداردهای ،
 .گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فنی کمیسیون در تجدیدنظر هنگام شود، ارائه استانداردها این

 .کرد استفاده ملی استانداردهای تجدیدنظر آخرین از همواره باید بنابراین،
  .است 1381 سال 3597- 4 شمارۀ ایران ملی استاندارد جایگزین استاندارد این

   :مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است که برای تهیه این استاندارد  یذخأمنبع و م
IEC 60086-4: 2007, Primary batteries-Part 4: Safety of lithium batteries 
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  مقدمه 
ن استاندارد معرف آزمـون هـا و        ای. مفهوم ایمنی، ارتباط نزدیکی با محافظت از مجموعه افراد و اموال دارد           

 تمام استاندارد هـای     ISO/IEC اولیه است و بر طبق خطوط راهنمای         یالزامات عملکرد باتری های لیتیم    
  . ملی و بین المللی که در این رابطه کاربرد دارند را شامل می شود

ی در آن ها که حاوی مواد       باتری های لیتیمی با باتری های اولیه متداول به لحاظ استفاده از الکترولیت آب             
  .آتش گیر است، متفاوت می باشند

بـاتری هـای     دور انـداختن  بنابراین، دقت در توجه به ایمنی در هنگام طراحی، تولید، توزیـع ، اسـتفاده و                 
بر مبنای این چنین مشخصات ویژه ای ، باتری های لیتیمی برای کاربرد های مـصرف                . لیتیمی مهم است  
همچنین باتری های لیتیمی پر قـدرت بـرای     . ازه کوچک بودند و کارکرد پایینی داشتند      در ابتدا از نظر اند    

  طبقـه بنـدی      " تعویض پـذیری فنـی     "فاده می شدند و به صورت       تصنایع خاص و کاربرد های نظامی اس      
  .چاپ اول این استاندارد بر اساس سازگاری با این وضعیت تهیه گردید. شده بودند

م این استاندارد هماهنگی با آزمون های حمل و نقل باتری های لیتیمـی اسـت             هدف اصلی تجدید نظر دو    
  . منتشر شده اندIEC62281که در استاندارد بین المللی 

خطوط راهنمایی که ایمنی نتیجه شده در هنگام طراحی باتری های لیتیمی را مورد توجه قرار می دهنـد     
اهنما ی ایمنی نتیجـه شـده در هنگـام طراحـی            پیوست ب شامل خطوط ر    . در پیوست الف داده شده اند     

پیوسـت الـف و ب در بـر گیرنـده           . تجهیزاتی که باتری های لیتیمی در آن ها نصب می شوند، مـی باشـد              
خطـوط  مـدرک    از باتری های لیتیمـی اسـتفاده شـده در کاربردهـای عکاسـی و                 به دست آمده  تجربیات  

   . اند کتاب نامه مبنا شده 18راهنمای ارائه شده در بند 
 قدری خطـر وجـود خواهـد       (ایمنی به طور مطلق وجود ندارد     . ایمنی، رهایی از خطر غیر قابل قبول است       

 کاهش خطـر بـه      ه وسیله ایمنی ب .  ایمن است  ًحصول ، فرآیند یا خدمت فقط نسبتا      بنابراین یک م  . )داشت
 ال و تقاضـا هـا کـه بـه            برای تعادل بهینه بین ایمنی مطلق ایـده        رسیدنسطح قابل تحمل تعیین شده با       

وسیله یک محصول، فرآیند یا خدمت برآورده می شود و عواملی همچون سودمندی کـاربران ، تناسـب بـا          
  .اهداف، هزینه موثر و قواعد اجتماعی مربوطه به دست می آید

هـایی    کند، غیر ممکن است که یک سری از تمهیدات و توصـیه              چون ایمنی، مسائل مختلفی را مطرح می      
اسـتفاده در    "اما این استاندارد هر گاه بر پایه قضاوت صـحیح           . دبرون مورد به کار      هر تأمین نمود که در   را  

ــأمین خواهــد نمــود  "صــورت کــاربرد ــرای ایمنــی ت ــسبتاً معقــولی را ب .  تبعیــت شــود، اســتانداردهای ن
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  های اولیه باتری
  یهای لیتیم  ایمنی باتری:قسمت چهارم 

  تجدید نظر اول

   دامنه کاربرد و  هدف  1
 یهـای لیتیمـ    بـرای بـاتری  یمقررات عملکـرد آزمون ها و هدف از تدوین این استاندارد، مشخص نمودن     

بینـی،    اولیه برای حصول اطمینان از کارکرد ایمن آنها تحت شـرایط عـادی و اسـتفاده غلـط قابـل پـیش                     
  . باشد می

 استاندارد شـده انـد، تمـام        3597-2د ملی ایران شماره      فرض می شود باتری های لیتیمی اولیه که در استاندار          -یادآوری
این بدین معنا است که مالحظات این استاندارد ملی همچنین مـی توانـد   . الزامات قابل اجرا در این باره را برآورده می کنند   

ر دو حالـت ادعـا یـا        در هـ  . یا اطمینان از ایمنی باتری های لیتیمی اولیه استاندارد نشده استفاده شـود            /برای اندازه گیری و   
یـاز هـای خـاص کـاربران بـرآورده          نضمانتی وجود ندارد که انطباق یا عدم انطباق با این استاندارد برای هریک از اهداف یا                 

  .خواهد شد یا نمی شود

      مراجع الزامی 2
دین ب. مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آن ها ارجاع داده شده است

یا / در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و . ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می شود
تجدید نظر ، اصالحیه ها و تجدید نظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیست، معهذا بهتر است کاربران 

الزامی زیر را مورد بررسی ذینفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصالحیه ها و تجدید نظرهای مدارک 
یا تجدید نظر آن مدارک / یا تجدید نظر، آخرین چاپ و / در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و . قرار دهند

  . الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است
:  قسمت اول -) غیر قابل شارژ(باتری های اولیه : 1387 ، 3597-1استاندارد ملی ایران شماره  2-1

   کلیات
 : دوم قسمت  -) غیر قابل شارژ(باتری های اولیه : 1387 ، 3597- 2 استاندارد ملی ایران شماره 2-2
  شخصات الکتریکی و فیزیکیم

      اصطالحات و تعاریف 3
  : به کار می روداصطالحات و تعاریف زیر در این استاندارد، 

 گرفته شده IEC60050-482ندارد بین المللی  و استا3597-1تعاریف اصلی از استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری
  .اند و برای دسترسی آسان در زیر تکرار شده اند

   لیتیم یمقدار کل 3-1
  .کل لیتیم موجود در سلول های یک باتری می باشدمقدار 
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  باتری    3-2
ال هـا،    اند، برای مثـال، بدنـه، ترمینـ        متناسب شده یل مورد نیاز برای استفاده      ا وس بایک یا چند سلول که      

  .نشانه گذاری و وسایل حفاظتی
[IEV 482-01-04:2004] 

  )سلول سکه ای(   سلول دکمه ای 3-3
سلول به شکل استوانه ای که ارتفاع کلی آن کمتر از قطرش است، یعنی شکل آن به صورت سکه یا دکمه         

  .است
[IEV 482-02-40:2004] 

     سلول 3-4
 هـا   سـپراتور  ً، ترمینال ها و معمـوال     ظرفرود ها، الکترولیت،    الکتیک مجموعه از    ، شامل   باتری اصلی   واحد

  . از تبدیل مستقیم انرژی شیمیایی استبه دست آمدهکه منبع انرژی الکتریکی 
[IEV 482-01-01:2004] 

  جزئی   سلول 3-5
  .سلول موجود در یک باتری است

     سلول استوانه ای 3-6
  .تر از قطرش استیش یا بسلول به شکل استوانه که ارتفاع کلی آن برابر

[IEV 482-02-39:2004] 
  1 تخلیهمیزان   3-7

  .درصد ظرفیت اسمی تخلیه شده از یک باتری
    تخلیه کامل 3-8

  . درصد میزان تخلیه100حالتی از شارژ سلول یا باتری برابر با 
    آسیب3-9

  .جراحت فیزیکی یا صدمه به سالمتی انسان یا صدمه به اموال یا محیط زیست
       ,ISO/IEC Guide 51:1999] استاندارد3- 3بند [

    خطر3-10
  .توانایی بالقوه منبع آسیب

       ,ISO/IEC Guide 51:1999] استاندارد5- 3بند [
    استفاده مورد نظر3-11

  .فراهم شده است به وسیله تامین کنندهکه  یاستفاده از یک محصول، فرآیند یا خدمت مطابق با اطالعات
     ,ISO/IEC Guide 51:1999]استاندارد 13- 3بند [
    

1-Depth of discharge 
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     باتری بزرگ3-12
  . گرم است500باتری که جمع لیتیم محتوی آن بیش از 

    سلول بزرگ3-13
  . گرم است12لیتیم محتوی آن بیش از  جمعسلولی که 

    سلول لیتیمی3-14
  .ز جنس لیتیم یا حاوی لیتیم استسلول حاوی الکترولیت غیر آبی که الکترود منفی آن ا

[IEV 482-01-06:2004] 
  ولتاژ اسمی   3-15

 یا سیستم باتری،  سلولشناسایی یا نام گذاری برای مورد استفادهمناسب ولتاژ تقریبی مقدار 
  . می باشدالکتروشیمیایی 

[IEV 482-03-31:2004] 
  1(OCV,UOC)   ولتاژ مدار باز 3-16

  . بین آن ها جاری نمی باشدخارجی  باتری هنگامی که جریان ولتاژ مابین ترمینال های
[IEV 482-03-32:2004] 

 2چند وجهی   3-17
  .سلول یا باتری به شکل متوازی السطوح که وجه های آن مستطیلی هستند

[IEV 482-02-38:2004] 
 وسایل حفاظتی  3-18

ونیکی محدود کننـده جریـان کـه بـرای          وسایلی همچون فیوزها، دیودها یا دیگر وسایل الکتریکی یا الکتر         
قطع شدت جریان، بستن شدت جریـان در یـک مـسیر یـا محـدود کـردن شـدت جریـان در یـک مـدار                           

  .اند الکتریکی، طراحی شده
   اسمی  ظرفیت3-19

  .اظهار شده است  و توسط سازندهتعیین شده تحت شرایط مشخصکه  مقدار ظرفیت یک سلول یا باتری 
[IEV 482-03-15:2004] 

  3استفاده غلط قابل پیش بینی    3-20
استفاده از یک محصول، فرآیند یا خدمت به روشی که منظور تامین کننـده نبـوده ولـی ممکـن اسـت در            

 .نتیجه عادات قابل پیش بینی انسان رخ دهد
       ,ISO/IEC Guide 51:1999] استاندارد14- 3بند [
   

  
1-Open circuit voltage , Off-load voltage 
2-Prismatic 
3-Reasonably foreseeable misuse 
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     ریسک 3-21

   . ن و شدت آآسیبرخداد ترکیبی از احتمال 
     ,ISO/IEC Guide 51:1999] استاندارد2- 3بند [

  ایمنی   3-22
  .حذف ریسک غیر قابل قبول

       ,ISO/IEC Guide 51:1999] استاندارد1- 3بند [
    تخلیه نشده3-23

  . شارژ یک سلول اولیه یا باتری که برابر با صفر درصد میزان تخلیه استحالتی از

      الزامات ایمنی4
    طراحی4-1

) بوبین، فنر مـارپیچ   (، ساختار درونی    )آند، کاتد، الکترولیت  (باتری های لیتیمی بر حسب ترکیب شیمیایی        
در نظـر   .  در دسـترس هـستند     چنـد وجهـی    سـکه و      /ای، دکمه   های استوانه   اند و به شکل     بندی شده   دسته

ها بـسته بـه    گرفتن تمام جنبه های ایمنی مربوط، در مرحله طراحی باتری و تشخیص این حقیقت که آن               
ای متفـاوت باشـند،    طور قابل مالحظه  سیستم لیتیم مشخص، قابلیت توان و ساختار باتری ممکن است به        

   .الزم است
  :لیتیمی مشترک استاصول طراحی زیر برای ایمنی تمام باتری های 

 را تعریـف نمـوده و بـه وسـیله طراحـی از آن               عـادی سازنده باید مقدار بحرانی افزایش دمـای غیـر           )الف  
  .جلوگیری کند

  . که میزان جریان را محدود می کند، کنترل شودمکانیزمیافزایش دما در باتری باید به وسیله ) ب
در شوند که از افزایش فشار داخلی بـیش از انـدازه            باتری ها و سلول های لیتیمی باید طوری طراحی          ) پ

جلوگیری شده یا در زمان حمل و نقل، کاربرد های مورد نظر و استفاده غلط قابل پیش بینی دچار                   آن ها   
  .  شکستگی نشوند

  .برای دست یابی به خطوط راهنمای ایمنی باتری های لیتیمی به پیوست الف مراجعه کنید
  طرح کیفیت   4-2

 باتری باید یک طرح کیفیت تهیه کند که روش های اجرایی برای بازرسی مواد، ترکیبات، سلول ها      سازنده
مشخص به کـار     و باتری ها در طول مسیر ساخت در آن تعریف شود و در کل فرآیند تولید یک نوع باتری                  

  .رود
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     نمونه برداری   5
   کلیات  1- 5

  .ق با روش های آماری قابل قبول نمونه برداری شوندبهتر است نمونه ها از بهر های تولیدی مطاب
   آزمونه ها  2- 5

 به صورت متوالی بر روی همـان نمونـه          E تا   Aآزمون های   .  داده شده است   یکتعداد آزمونه ها در جدول      
سلول هـا و بـاتری هـای جدیـد      M  تا Fبرای هریک از آزمون های . سلول ها و باتری ها انجام می گیرند

  .استمورد نیاز 
   تعداد آزمونه ها-1جدول 

  باتری های چند سلولی  سلول ها و باتری های تک سلولی  
تعداد نمونه ها برای آزمون های    تخلیه شدهًکامال  تخلیه نشده   تخلیه شدهًکامال  تخلیه نشده

A تا E 10  10  4 الف 4  الف  
تعداد نمونه ها برای آزمون های   ده تخلیه شًکامال  تخلیه نشده

F تا G  5 )دکمه ای و استوانه ای(  
  )چند وجهی(10

  )دکمه ای و استوانه ای( 5 
  )چند وجهی(10

نیست الزامی هیچ آزمونی برای باتری 
 باید توسط ی جزئیسلول هاولی 

  .آزمون تایید شوند
   تخلیه شدهًکامال  تخلیه نشده

  10  کاربرد ندارد Hتعداد نمونه ها برای آزمون  

 نیست الزامیهیچ آزمونی برای باتری 
باید توسط  سلول های جزئیلی و

  آزمون تایید شوند
تعداد نمونه ها برای آزمون های    تخلیه شدهًکامال  تخلیه نشده   تخلیه شدهًکامال  تخلیه نشده

I تا K 5  کاربرد ندارد  5  کاربرد ندارد  
  ردکاربرد ندا  کاربرد ندارد  5+)15(ب Lتعداد نمونه ها برای آزمون    تخلیه شدهًکامال  تخلیه نشده

تخلیه شده  درصد 50 ًقبال
 Mتعداد نمونه ها برای آزمون  تخلیه شده استدرصد 75 ًقبال  است

  5+)15(ب  5+)15(ب
  کاربرد ندارد

 تعداد باتری های ،اند آزمون شده ً قبالی ساخته شده باشندکه یا باتری ها از موادجزئیی  سلول هاجز وقتیه ب هنگام آزمون باتری ها ، -الف
 موجود در آن برابر با تعداد سلول های مورد نیاز برای آن آزمون جزئیآزمون باید حداقل چنان باشد که تعداد سلول های مورد نیاز برای 

  .باشد
 ً یا باتری ها قبالیجزئاگر سلول های .  عدد باشد5 آزمون باید  آزمون شود، تعداد باتری ها برایجزئیاگر یک باتری با دو سلول  : 1مثال 

  . عدد باشد4 آزمون باید مورد نیاز برایی آزمون شده اند، تعداد باتری ها
  . عدد باشد4 آزمون باید  مورد نیاز برای آزمون می شود، تعداد باتری هایجزئی یا چندین سلول 3اگر یک باتری با  : 2مثال 

   . می باشدر طبقه بندیسلول های اضافی تخلیه نشده دتعداد   عدد داخل پرانتز-ب 

  الزامات و آزمون        6
       کلیات6-1
  کاربرد آزمونماتریس   6-1-1

  . نشان داده شده است2پذیرش روش های آزمون برای آزمون باتری ها و سلول ها در جدول 
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   کاربرد آزمونماتریس -2جدول 
  شکل  

A B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  

s  ×  × × × × × × × × × × ب  ×لفا×  

m  ×  × × × ×  کاربرد
  پندارد 

کاربرد 
  پندارد 

کاربرد 
  پندارد 

کاربرد  × × ×
  ندارد

کاربرد 
  ندارد

  :تشریح آزمون
  آزمون های مورد نظر

A :ارتفاع  
B :چرخه گرمایشی 
C :ارتعاش 
D :شوک 

  آزمون های کاربرد غلط قابل پیش بینی
E :اتصال کوتاه خارجی 
F :ضربه 
G :له شدگی 
H :تحت فشارتخلیه  
I :عادیشارژ غیر 
J :سقوط آزاد 

K :گرمای نامناسب 
L :نصب غیر صحیح 

M: اضافه  تخلیه 

  :کلید راهنما
S :سلول یا باتری تک سلولی  
m :باتری چند سلولی 
  کاربرد دارد : ×

 
 
 

 

ه به صورت نادرست نصب  و انواع باتری های مشابه با ساختار مارپیچی کCR17345, CR15H270 فقط برای کد های مشخصه –الف 
  .و شارژ شده باشند، کاربرد دارد

 و انواع باتری های مشابه با ساختار مارپیچی که اضافه تخلیه شده باشند، CR17345, CR15H270 فقط برای کد های مشخصه -ب 
  .کاربرد دارد

  . باید آزمون شوندجزئی ولی سلول های ، نیستالزامی آزمون باتری –پ 

  
  ایمنی ه  نکت 6-1-2

 این آزمون ها برای استفاده از روش های اجرایی که اگر مراقبت های کافی رعایت نگردد، ممکن است -هشدار 
  .منجر به صدمه شوند، آورده شده اند

 می شونددر پیش نویس این آزمون ها فرض شده است که انجام آن ها به نحو شایسته و مناسب در نظر گرفته 
  .اظت کافی برخوردار هستند از حفی مجربو تکنسین ها 

     دمای محیط6-1-3
  .درجه سلسیوس انجام گیرند ، مگر غیر از این تعیین شده باشد)  20±5 (آزمون ها باید در دمای 

    رواداری اندازه گیری کمیت ها6-1-4
صحت کلی مقادیر کنترل شده یا اندازه گیری شده، مرتبط با کمیت های واقعی یا مشخص شده باید 

  :ی رواداری های زیر باشنددارا
   درصد±1:  ولتاژ   
   درصد±1:  جریان 
   درجه سلسیوس±2: دما     
   درصد  ±1/0: زمان   
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   درصد±1: ابعاد   
   درصد±1: ظرفیت

این رواداری ها شامل صحت وسایل اندازه گیری، فنون اندازه گیری استفاده شده و تمام دیگر منابع خطا 
  .در روش آزمون هستند

     پیش تخلیه 6-1-5
هر گاه آزمون به پیش تخلیه نیاز دارد، باتری ها یا سلول های تحت آزمون باید تا میزان تخلیه مربوطه به 

  . مشخص کرده است، تخلیه شوند وسیله بار مقاومتی با نرخ ظرفیت به دست آمده یا با جریانی که سازنده
  سلول های اضافی   6-1-6

 از بهر تولید ًسلول های دیگری مورد نیاز است، باید از نوع مشابه و ترجیحاچنانچه برای انجام آزمون 
  .آزمون باشندتحت شده همان سلول 

   معیار های آزمونارزیابی    6-2
  اتصال کوتاه  6-2-1

 ولتاژ مدار باز سلول یا باتری بعد از آزمون کمتر از که وقتی بوجود می آید در طول آزمون اتصال کوتاه
 ییدر حالت ها  آزمون تحتاین الزام برای سلول ها و باتری های. ولتاژ آن قبل از آزمون باشد درصد 90
  .قابل اجرا نیست  شده اند، تخلیه کاملکه
  ی اضافی  افزایش دما6-2-2

تحت آزمون  در طول آزمون رخ می دهد که دمای بدنه خارجی سلول یا باتریی اضافی وقتی افزایش دما
  .ه سلسیوس برسد درج170به بیش از 

   نشتی  6-2-3
نشتی وقتی در طول آزمون رخ می دهد که الکترولیت، گاز یا دیگر مواد از سلول یا باتری آزمون به روشی 

   .دنکه منظور طراح نبوده است، ریزش کن
  تلفات جرم   6-2-4

برای محاسبه مقدارتلفات جرم 
m
m∆  ،رابطه زیر به کار می رود:  

%1001 ×
−

=
∆

m
mm

m
m  

  که
m  =جرم قبل از آزمون  

m1 = جرم بعد از آزمون  
  .تلفات جرم وقتی در آزمون رخ می دهد که از حداکثر مقادیر داده شده در جدول زیر فراتر رود
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   حداکثر تلفات جرم-3جدول 
 از میزان وزن اصلیجرم تلفاتحداکثر    )بر حسب گرم) (m(جرم باتری 

m
m∆ ،(%)  

m  ≥ 1  5/0  
1 > m ≥ 5  2/0  

m < 5  1/0  
  
  خروج گاز از منفذ   6-2-5

وقتی رخ می دهد که در هنگام آزمون گاز درونی باتری یا سلول در اثر افزایش فـشار از    خروج گاز از منفذ   
اد درونـی نیـز   این گاز ممکن است شامل مـو     . طریق منفذ طراحی شده به این منظور به بیرون ریزش کند          

  .  باشد
    آتش سوزی 6-2-6

  .د شونتشرمآتش سوزی وقتی رخ می دهد که در هنگام آزمون از باتری یا سلول شعله 
   شکستگی  6-2-7

که در هنگام آزمون ، قوطی سلول یا بدنه باتری صدمه ببیند، در نتیجه گاز می دهد  وقتی رخ  شکستگی
  . کنند، ولی انفجار رخ ندهد مواد جامد به بیرون ریزشوخارج شود، مایعات 

   انفجار  6-2-8
انفجار وقتی رخ می دهد که در هنگام آزمون مواد جامد هر قسمت باتری یا سلول از صفحه مشبک نشان                    

صفحه .  نفوذ کنند، صفحه فوالدی مشبک بر روی مرکز باتری یا سلول قرار می گیرد           1داده شده در شکل     
 سـیم در سـانتی متـر،        7 تـا    6 میلی متر و چگـالی       25/0 شده با قطر     باید از سیم های آلومینیومی تابیده     

  .ساخته شده باشد
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

را نشان ) 2( شکل هشت وجهی قرار گرفته بر روی یک صفحه فوالدی به) 1( سیم آلومینیومی  باصفحه مشبک شکل یک-یادآوری
  .می دهد

   صفحه مشبک-1شکل 



   

 9

   کلینظر -   آزمون ها و الزامات 6-3
و کاربرد غلط قابـل پـیش        ) D تا   Aآزمون های   (ن استاندارد آزمون های ایمنی برای استفاده مورد نظر          ای

  .را بیان می کند ) M تا Eآزمون های ( بینی 
 از آزمون ها و الزامات برای استفاده مورد نظر و کاربرد غلـط قابـل پـیش                  بررسی کلی  شامل یک    4جدول  

  .بینی است
  زامات آزمون ها و ال-4جدول 

  الزامات  مشخصات  تعداد آزمون
 NM,NL,NV,NC,NR,NE,NF  ارتفاع  A          آزمون های استفاده مورد نظر  

B چرخه گرمایشی  NM,NL,NV,NC,NR,NE,NF  
C ارتعاش  NM,NL,NV,NC,NR,NE,NF  
D شوک  NM,NL,NV,NC,NR,NE,NF  

 NT,NR.NE.NF  یرونیاتصال کوتاه ب       E آزمون های کاربرد غلط قابل پیش بینی
F ضربه  NT,NE,NF  
G له شدگی  NT,NE,NF  
H تخلیه تحت فشار  NE,NF  
I عادیشارژ غیر  NE,NF  
J سقوط آزاد  NV,NE,NF  
K  نامناسبگرمای  NE,NF  
L نصب غیر صحیح  NE,NF  
M تخلیه بیش از ظرفیت  NE,NF  

  . انجام گیرند متوالی و به هم پیوسته باید برروی باتری یا سلول مشابه و به صورتE تا A  آزمون های 
 که توسط سازنده بیشترین شباهت را زمونیفقط یکی از آن ها باید پیوسته باشد، یعنی آ. با فاصله انجام می گیرندG  وFآزمون های 

  . شته استبرای اتصال کوتاه داخلی برای طراحی سلول مربوط دا
  :راهنما
NC =  بدون اتصال کوتاه 
NE =فجار بدون  ان 
NF = بدون آتش سوزی 

 . مراجعه کنید2-6برای اطالع از جزئیات بیشتر به بند 

NL =بدون نشتی 
NM =بدون تلفات جرم 
NR = شکستگیبدون  

بدون باال رفتن دما بیش از حد=  NT 
بدون خروج گاز ها از منفذ=  NV

 
 

         آزمون ها برای استفاده مورد نظر6-4
  عارتفا : Aآزمون     6-4-1

  هدف) الف
  . می کندشبیه سازی را این آزمون جابجایی هوا تحت شرایط فشار پایین

  روش آزمون) ب
 سـاعت در    6 کیلو پاسکال یا کمتر به مدت حداقل         6/11باتری ها و سلول های تحت آزمون باید در فشار           

  .دمای محیط نگهداری شوند
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  الزامات) پ
، انفجار و آتش سوزی در هنگـام   شکستگیذ، اتصال کوتاه، هیچ گونه تلفات جرم، نشتی، خروج گاز از منف   

  .نباید رخ دهد آزمون
  گرمایشیچرخه  : B   آزمون 6-4-2

  هدف) الف
ایـن  . کنـد   مـی ارزیابی  را  و ارتباطات الکتریکی درونی آن       درزبندی سلول یا باتری      سالم بودن این آزمون   

  .با استفاده از چرخه دما هدایت می شودآزمون 
  آزمونروش ) ب

 درجه سلسیوس نگهـداری شـوند، سـپس         75 ساعت در دمای آزمون      6سلول ها و باتری ها باید حداقل        
 آن هـا  حداکثر زمان برای انتقال     . دندرجه سلسیوس انبارش شو    ) -40  ( ساعت در دمای آزمون    6حداقل  

. زمـون را تحمـل کنـد       مرتبه این آ   10هر باتری یا سلول تحت آزمون باید        . باشد دقیقه   30  باید به هر دما  
  . ساعت در دمای محیط نگهداری می شود24بعد از این آزمون ها باتری یا سلول حداقل 

 ساعت بـه  12برای باتری ها و سلول های بزرگ  مدت زمان در معرض گذاری دماهای آزمون باید حداقل    
  . ساعت باشد6جای 

 آزمـون ارتفـاع را گذرانـده انـد،       ًیی که قـبال   این آزمون باید به صورت پیوسته بر روی سلول ها و باتری ها            
  .انجام گیرد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :راهنما 
min301 ≤t  
ht 62   ) ساعت12برای سلول ها و باتری های بزرگ ( ≤

  ..را نشان می دهد این شکل یکی از ده چرخه آزمون –یادآوری 
   روش چرخه گرمایشی-2شکل 

  الزامات ) پ
، انفجار و آتش سوزی در هنگام     شکستگی گونه تلفات جرم، نشتی ، خروج گاز از منفذ، اتصال کوتاه،            هیچ  

  .آزمون نباید رخ دهد
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  ارتعاش: C آزمون   6-4-3
  هدف) الف

 شرایط آزمون بر مبنای گستره ارتعـاش        .کند  را شبیه سازی می   ارتعاش در هنگام حمل و نقل        ،این آزمون 
  .ست اICAO1داده شده در 

  روش آزمون) ب
باتری ها و سلول های آزمون باید محکم و بدون تغییر شکل بر روی صفحه ماشـین ارتعـاش نگـه داشـته                       

باتری ها و سلول های تحت آزمـون بایـد در معـرض             .  به آن ها منتقل شود     ًشوند، چنان که ارتعاش کامال    
 سـاعت   3رتبه در مـدت زمـان کـل          م 12این چرخه باید    .  قرار گیرند  5 مطابق با جدول      سینوسی ارتعاش

یکی از جهت ها باید عمود بر وجـه ترمینـال   . برای هر سه موقعیت نگه داشتن عمودی دوطرفه تکرار شود    
  .باشد

 آزمـون چرخـه گرمایـشی را        ًاین آزمون باید به صورت پیوسته بر روی سلول ها و بـاتری هـایی کـه قـبال                  
  .گذرانده اند، انجام گیرد

  
  )سینوسی(تعاش مشخصات ار-5جدول 

 مدت زمان چرخه  دامنه فرکانس
  یلگاریتم

(7Hz-200Hz-7Hz) 

  تعداد چرخه ها  محور

  تا  از

   ارتعاشدامنه

X  12  
f1=7 Hz f2  

nga 11 = Y  12  
f2  f3  S=0.8 mm  Z 12  
f3  f4=200 Hz  

nga 82 =  
  f1=7 Hz و بازگشت به 

   دقیقه15
  36  کل

 میلی متر متناسب با 8/0 جابجایی دامنه ، مثالبرای .  حداکثر مقدار قدر مطلق تغییر مکان یا شتاب استدامنه ارتعاش -دآورییا
  . میلی متر است6/1 قله تا قلهجابجای 
  :راهنما
f1,f4 : حد باال و پایین فرکانس  
f2,f3 : یانیمفرکانس های )f2=17.62 Hz, f3=49.84 Hz(   
a1,a2 : شتاب دامنه 
S : جابجاییدامنه 

  
  الزامات) پ

، انفجار و آتش سوزی در هنگام  شکستگیهیچ گونه تلفات جرم، نشتی، خروج گاز از منفذ، اتصال کوتاه، 
  .انجام این آزمون نباید رخ دهد

  شوک : D   آزمون 6-4-4
  هدف) الف

  .ازی می کند را شبیه س این آزمون جابجایی بر روی سطح ناهموار در هنگام حمل و نقل
  

1-International Civil Aviation Organization  
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  روش آزمون) ب
باتری ها و سلول ها باید به وسیله سیمی که تمام سطوح باتری یا سلول تحت آزمون را نگه مـی دارد بـه                        

در هـر    شـوک    18از تعداد کل    هر باتری یا سلول تحت آزمون باید سه شوک          . دستگاه آزمون محکم شوند   
برای هر شـوک مشخـصات      . به صورت عمودی نگه داشته می شود را تحمل کند         از سه وضعیتی که     جهت  

  . باید اعمال شود6داده شده در جدول 
  شوک پارامتر های -6جدول 

تعداد شوک ها در   زمان پالس   شتابقله  شکل موج  
  نصف محور

  3  ثانیه میلی gn150  6  نیم سینوسی  بزرگ بجز باتری هایباتری ها یا سلول ها 

  3   میلی ثانیهgn50  11  نیم سینوسی  باتری ها یا سلول های بزرگ
  

  
 آزمون ارتعـاش را گذرانـده انـد،         ًاین آزمون باید به صورت پیوسته بر روی سلول ها و باتری هایی که قبال              

  .انجام گیرد
  الزامات) پ

انفجار و آتش سوزی در هنگام ،  شکستگیهیچ گونه تلفات جرم، نشتی ، خروج گاز از منفذ، اتصال کوتاه، 
  .انجام این آزمون نباید رخ دهد

  آزمون های کاربرد غلط قابل پیش بینی     6-5
  اتصال کوتاه خارجی: E   آزمون 6-5-1

  هدف) الف
  .آید را شبیه سازی می کنداین آزمون شرایطی که در نتیجه اتصال کوتاه خارجی بوجود می 

  روش آزمون) ب
 درجـه سلـسیوس پایـدار شـده و آن گـاه             55 تحت آزمون باید در یک دمای بیرونـی          بدنه سلول یا باتری   

در .  درجه سلسیوس اعمال شـود 55 اهم در دمای 1/0شرایط اتصال کوتاه با مقاومت کل خارجی کمتر از     
 55 ساعت بعد از این که دمای بیرونی بدنه سلول یا باتری بـه               یکاین حالت اتصال کوتاه به مدت حداقل        

  . ادامه یابد، سلسیوس رسیددرجه
  . ساعت بعد بررسی چشمی شود6آزمونه باید 

 آزمـون شـوک را گذرانـده انـد،          ًاین آزمون باید به صورت پیوسته بر روی سلول ها و باتری هایی که قـبال               
  .انجام گیرد

  الزامات)پ
هنگـام   مـون و در   ، انفجار و آتش سوزی در هنگام انجام این آز          شکستگی هیچ گونه افزایش دمای اضافی،      

  . ساعت بعد از آزمون انجام می گیرد، نباید رخ داده باشد6بررسی چشمی که 
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  ضربه: Fآزمون     6-5-2
  هدف ) الف

  .را شبیه سازی می کنداین آزمون اتصال کوتاه داخلی 
قـل شـرح داده      با هدف هماهنگی با آزمون های حمـل و ن          IEC62281 آزمون ضربه در استاندارد بین المللی        -یادآوری  

ایـن  . االهای پر خطر ، معیارها و آزمون هـای دسـتی آورده شـده اسـت             کبرای حمل و نقل      UN1  های شده در توصیه نامه   
نمی .  ارزیابی شده و بیشتر متناسب با آزمون کاربرد غلط شرح داده شده است تا  آزمون حمل و نقل                   IECآزمون به وسیله    

معلوم شده است که در برخـی از        اما   .کند  می شبیه سازی    ،به صورت واقعی   را   ه داخلی اتصال کوتا شرایط  توان تایید کرد که     
بنـابراین، آزمـون لـه      .تـر اسـت   مناسـب شرایط اتصال کوتاه داخلی سازی   برای شبیه آزمو ن له شدگی    های سلول،     طراحی

  .است نی شدهبی عنوان یک روش آزمون جایگزین برای شبیه سازی اتصال کوتاه داخلی پیش  شدگی به
  روش آزمون) ب

یک میلـه فـوالدی بـه قطـر     . تحت آزمون بر روی یک صفحه تخت گذاشته می شود    جزئی  سلول یا سلول    
 کیلو گرم   1/9وزنه ای به جرم     .  میلی متر بر روی مرکز نمونه آزمون به صورت عرضی قرار می گیرد             8/15

  .انداخته می شودسانتیمتر بر روی میله روی آزمونه )  61 ± 5/2 (از ارتفاع
موازی و بر محور طـولی        باید از جهت محور طولی خود که با صفحه تخت          چند وجهی سلول استوانه ای یا     

 سلول چند وجهـی . گذرد می از مرکز آزمونه   محور طولی میله. گیرد  در معرض ضربه قرار   عمود است،  میله
.  و باریک آن در معرض ضربه قـرار گیـرد          چنان بچرخانید که دو سطح پهن       درجه حول محور طولی    90 را

سلول دکمه ای از طرف سطح تخت موازی با صفحه تخت در معرض ضربه قرار گیـرد و میلـه بـه صـورت               
  .عرضی روی مرکز آن قرار گیرد

  .هر سلول یا ترکیب سلول تحت آزمون باید تنها یک بار در معرض ضربه قرار گیرد
  .ی شود ساعت بررسی چشم6آزمونه باید بعد از 

 آزمـون هـای دیگـر را        ً کـه قـبال     جزئـی   این آزمون باید به صورت پیوسته بر روی سلول ها یا سلول های            
  .گذرانده اند، انجام گیرد

 سلول هایی که متناسب با شرایط شبیه سازی اتـصال کوتـاه داخلـی نیـستند، انجـام                    روی آزمون نباید بر  
  .گیرد

  الزامات) پ
هنگـام   ، انفجار و آتش سوزی در هنگام انجام این آزمـون و در             شکستگی  هیچ گونه افزایش دمای اضافی،    

  . ساعت بعد از آزمون انجام می گیرد، نباید رخ داده باشد6بررسی چشمی که 

  نله شد: G  آزمون 6-5-3
  هدف ) الف

  . را شبیه سازی می کنداین آزمون اتصال کوتاه داخلی
 از آزمـون    تر  سازی شرایط اتصال کوتاه داخلی مناسب        له شدگی برای شبیه     سلول،  آزمو ن    ان طراح برای بیشتر  –یادآوری  

  .است بینی شده عنوان یک روش آزمون جایگزین برای شبیه سازی اتصال کوتاه داخلی پیش به بنابراین . استضربه
  

1-United Nation 



   

 14

  روش آزمون) ب
وسـیله یـک پیـستون هیـدرولیکی بـا           نیرو باید به  .  باید بین دو صفحه تخت له شود       جزئیسلول یا سلول    

  سانتی متر بر ثانیه در اولین نقطـه 5/1 له شدن باید به تدریج با سرعت تقریبی  .پیستون مدور اعمال شود   
  . کیلو نیوتن  می رسد، ادامه یابد13له شدن باید تا وقتی که نیروی اعمال شده به . اتصال انجام گیرد

  . اعمال شود، مگا پاسکال می رسد17 میلی متر تا وقتی فشار به 32 قطر  نیرو باید به وسیله پیستونی با-مثال
  .تا وقتی حداکثر فشار به دست می آید، فشار باید افزایش یابد

. ، له شـود    موازی است   با صفحه تخت وسایل له کننده      کهسلول های استوانه ای باید از جهت محور طولی          
 جهت یکی از دو محور عمود بر محور افقی اش لـه شـود و            سلول چند وجهی باید به وسیله اعمال نیرو در        
  . نیز له شوددیگر جدا گانه به وسیله اعمال نیرو در جهت محور

  .  تحت آزمون باید تنها یک بار تحت له شدگی قرار گیردجزئیهر سلول یا سلول 
  . ساعت بررسی چشمی شود6آزمونه باید بعد از 

 آزمون های دیگـری را نگذرانـده انـد، انجـام     ً که قبالجزئیلول های   این آزمون باید بر روی سلول ها یا س        
  .گیرد

طـور    شرایط اتصال کوتاه داخلی را به     ،  Fرود که آزمون ضربه     باین آزمون تنها باید برای سلول هایی به کار          
  .کند سازی نمی مناسب شبیه

  الزامات)  پ
، انفجار و آتش سوزی در هنگام انجام ایـن آزمـون و درهنگـام                شکستگی هیچ گونه افزایش دمای اضافی،      

  . ساعت بعد از آزمون انجام می گیرد، نباید رخ داده باشد6بررسی چشمی که 

  تخلیه تحت فشار : H   آزمون 6-5-4
  هدف) الف

  .این آزمون توانایی سلول برای مقاومت در برابر شرایط تخلیه تحت فشار را ارزیابی می کند
   آزمونروش) ب

تخلیه تحت فشار با اتـصال سـلول بـه یـک منبـع              . هر سلول باید در دمای محیط، تحت فشار تخلیه شود         
 ولتی به صورت سری و در یک جریـان اولیـه برابـر بـا حـداکثر جریـان تخلیـه                      12تغذیه جریان مستقیم    

  .شود ای که توسط سازنده مشخص شده انجام می پیوسته
صورت سری بـا سـلول تحـت          اتصال یک بار مقاومتی به اندازه مناسب به       جریان تخلیه مشخص شده را با       

 tdهر سلول بایـد تحـت فـشار و در فاصـله زمـانی                .آزمون و منبع تغذیه جریان مستقیم به دست می آید         
  .تخلیه شود

i

r
d I

Ct =  

  که
td = مدت زمان آزمون  
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Cr = نرخ ظرفیت  
Ii = جریان اولیه آزمون، است.  

  .ون باید هم زمان با آزمون تخلیه کامل باتری ها انجام گیردآزم
 روز بعد از این که اعمال شرایط تخلیه تحت فـشار متوقـف گردیـد، مـورد                  7سلول های تحت آزمون باید      
  .بررسی چشمی قرار بگیرند

  الزامات) پ
مـی شـوند، رخ داده    روز بعد که بررسی چشمی       7نباید انفجار و آتش سوزی در هنگام انجام این آزمون و            

  .باشد
  عادیشارژ غیر : I   آزمون 6-5-5

  هدف ) الف
منبـع  شرایطی که باتری در یک دستگاه مصرف کننده قرار گرفته و در معرض ولتـاژ معکـوس                  این آزمون   

حافظه با یـک دیـود معیـوب      تجهیزات پشتیباننند ماکند، سازی می    را شبیه  خارجی قرار می گیرد   تغذیه  
   ایجـاد  ) بـه کتـاب نامـه مراجعـه کنیـد          (UL1642شرایط آزمون بر اساس     ).  مراجعه کنید  1-1-7به بند   (

  .می شود
  روش آزمون )ب

 مـشخص شـده     عـادی  شارژ باید سه مرتبه در معـرض جریـان شـارژ غیر            هنگامهر باتری تحت آزمون در      
قادر  غذیه که منبع ت   بجز حالتی .  قرار گیرد  غذیه به منبع ت   مستقیم توسط سازنده به وسیله اتصال معکوس     

 تنظیم جریان باشد، جریان شارژ مشخص شده باید با اتصال یک مقاومت با اندازه مناسب و بـه صـورت                     به
  .سری به باتری تامین شود

  .مدت زمان آزمون باید از رابطه زیر محاسبه شود

)3(
5.2

c

n
d I

C
t

×
×=  

  که
td =    توان پارامتر های آزمون را طوری تنظیم نمود که         برای تسریع در آزمون، می      . مدت زمان آزمون است
td بیشتر نشود روز 7 از.  
 Cn = ظرفیت اسمی  

IC =که به وسیله سازنده برای این آزمون اعالم می شودعادیجریان شارژ غیر .  
  الزامات) پ

  .در هنگام انجام آزمون نباید انفجار یا آتش سوزی رخ دهد
  سقوط آزاد: Jآزمون    6-5-6

  فهد) الف
 شرایط آزمـون بـر مبنـای اسـتاندارد     .ه باتری تصادفاً می افتد   ک کند  سازی می    را شبیه  وضعیتیاین آزمون   
  . استIEC  60068-2-32بین المللی 
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  روش آزمون) ب
هر باتری تحت آزمون  . باتری های تحت آزمون باید از ارتفاع یک متری بر روی یک صفحه بتنی رها شوند               

 مرتبـه از    2 شکل از طرف هر کدام از شش وجه آن ، بـاتری مـدور                منشوریاتری   مرتبه رها شود، ب    6باید  
باتری های تحت آزمون باید یک ساعت پس از آزمون          .  رها شوند  3هر سه محور نشان داده شده در شکل         

  .نگهداری شوند
  

  
   محور ها برای سقوط آزاد-3شکل 

  
  الزامات) پ

ت بعد از آزمون نباید خروج گـاز از منفـذ، انفجـار و یـا                در هنگام آزمون و هنگام بررسی چشمی یک ساع        
  .آتش سوزی رخ داده باشد

  گرمایش غیر عادی : K  آزمون 6-5-7
  هدف)  الف

  .در معرض یک دمای باالی شدید قرار می گیرد ه باتریک کند سازی می را شبیهشرایطی این آزمون 
  روش آزمون) ب 

 130 درجه سلسیوس بـر دقیقـه تـا دمـای            5فته و دما با نرخ      باتری تحت آزمون باید در یک آون قرار گر        
  . دقیقه بماند10 و باتری در این دما به مدت فتهدرجه سلسیوس افزایش یا

  الزامات) پ
  .در هنگام آزمون نباید انفجار و یا آتش سوزی رخ دهد

  نصب غیر صحیح: L آزمون   6-5-8
  هدف) الف

بـه صـورت    بـاتری   یک دسته   کنار  ه یک باتری تک سلولی در       ک کند  سازی می   را شبیه شرایطی  این آزمون   
  .معکوس قرار گیرد

  روش آزمون) ب
 تخلیه نشده دیگر از نوع مشابه بـه صـورتی کـه             ی باتری تک سلول   3باتری تحت آزمون به حالت سری به        

  .ترمینال باتری تحت آزمون به صورت معکوس قرار گرفته باشد، متصل می گردد
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  . اهم باشد1/0ل درونی باید کمتر یا برابر با مقاومت جریان اتصا
  . ساعت یا تا وقتی دمای بدنه باتری به دمای محیط بر می گردد، کامل باشد24 باید تا مدار

  

  
  :راهنما

B1سلول تحت آزمون               
B2…B4سلول های دیگر که تخلیه نشده اند    .  

   در حالت نصب غیر صحیحمدار نمودار -4شکل 
  زاماتال) پ

  .در هنگام آزمون نباید انفجار و یا آتش سوزی رخ دهد
  اضافه تخلیه : M  آزمون 6-5-9

  هدف) الف
 سـری بـه   صـورت  بـه  تخلیـه نـشده   ه یک باتری تـک سـلولی  ک کند  سازی می   را شبیه شرایطی  این آزمون   

ـ        عـالوه      بـه  .دشـو دیگر متصل می    ۀ  های تک سلولی تخلیه شد     باتری هـا در    اتریایـن آزمـون اسـتفاده از ب
 شـبیه سـازی    را   جریان بیش از یـک آمپـر نیـاز دارنـد          به  معموالً  اندازی    برای راه که  های موتوردار     دستگاه

  .کند می
کـه   دارموتور دستگاه های  به صورت گسترده ای در CR15H270  و CR17345باتری های با کد مشخصه  -یادآوری

  .یان برای باتری های استاندارد نشده ممکن است متفاوت باشدجر. به جریان یک آمپر نیاز دارند به کار می روند

  روش آزمون) ب
سپس باید به حالت سری به      .  درصد تخلیه عمیق پیش تخلیه شده باشد       50هر باتری تحت آزمون باید تا       

  . تخلیه شده دیگر از نوع مشابه متصل شودی عدد باتری تک سلول3
 صـورت سـری متـصل         نشان داده شده، بـه     5طوری که در شکل         ها به    را با مجموعه باتری    R1بار مقاومت   

  . داده شده است7 در جدول R1مقدار . نمایید
  . ساعت یا تا وقتی که دمای بدنه باتری به دمای محیط بر می گردد، ادامه یابد24آزمون باید به مدت 

  . درصد پیش تخلیه شده اند، تکرار شود75آزمون باید با باتری های آزمون که 
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   بار مقاومت برای اضافه تخلیه– 7جدول 
  )بر حسب اهم (R1بار مقاومت   نوع باتری

CR17345 20/8  
CR15H270  20/8  

  . اصالح یا توسعه می یابد، این جدول وقتی که باتری های دیگری با ساختار فنر مارپیچی استاندارد شوند–یادآوری 

 با استفاده از رابطه زیـر تعیـین شـده           5 از ولتاژ پایانی مجموعه شکل       R1،  باشنداندارد   است CR15H270 و   CR17345  باتری های   وقتی -مثال
  .است

A
VR

1
0.24×=  

  . آمپر جریان آزمون استیک گرفته شده است و 3597-2 ولتاژ پایانی بوده و از جداول مشخصات استاندارد ملی ایران شماره 0/2که 

  .به دست می آید 3597-1 استاندارد ملی ایران شماره 5رین مقدار در جدول  با گرد کردن به نزدیکتR1آنگاه 

 
  

  

  

  

  

  :راهنما
B1سلول تحت آزمون               

B2…B4سلول های دیگر که تخلیه نشده اند    .  

R1           شده  مقاومت بارگذاری   

   برای اضافه تخلیهمدار نمودار -5شکل 

  الزامات) پ
  .ید انفجار و یا آتش سوزی رخ دهددر هنگام آزمون نبا

     اطالعات داده شده در مشخصات مربوطه6-6
وقتی این استاندارد به مشخصات مربوطه باتری ارجاع می دهد، موارد زیر باید به نحوی قابـل قبـول داده                     

  :شوند
  .)5-1-6بند (  مشخص شده باشد جریان پیش تخلیه توسط سازنده) الف
شـرایط  بـا   برای شـبیه سـازی      را   بیشترین تناسب    نین که آزمون ضربه یا له شد      اظهار نامه مبنی بر ا    ) ب

  .)3-5-6 و 2-5-6بند های ( اتصال کوتاه داخلی دارد
  .)4-5-6بند ( مشخص شده باشد Hحداکثر جریان تخلیه مداوم توسط سازنده برای آزمون ) پ
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 یـا    حالت سری به دیگر سلول ها متـصل باشـد و              تخلیه تحت فشار یک سلول وقتی می تواند رخ دهد که به            -1یادآوری  
  .وقتی که توسط دیود های انشعابی محافظت نمی شود

  .)5-5-6بند ( توسط سازنده اعالم شده باشدI برای آزمون عادیجریان شارژ غیر) ت
یـک   دیگر سـلول هـا متـصل شـده و        ه وقتی برای یک سلول رخ می دهد که به حالت سری ب            عادی شارژ غیر  -2یادآوری  

 وصل شده و وسایل محافظ به صورت صحیح    منبع تغذیه سلول معکوس شده باشد یا وقتی که آن سلول به حالت موازی به              
  .هر کدام کاربرد دارد بهتر است در مشخصات باتری داده شود. کار نکنند

  ارزیابی و گزارش   6-7
  :اگر گزارش مد نظر است، بهتر است موارد زیر در نظر گرفته شوند

   وسایل آزمونمشخصاتنام و ) الف
  )وجوددر صورت (نام و نشانی متقاضی ) ب
    منحصربفردگزارش آزمونتهیه ) پ
  تاریخ گزارش آزمون) ت
  . همین استاندارد1-4 یا باتری های آزمون شده مطابق بند  هامشخصات سلول) ث
  . همین استاندارد6-6تشریح آزمون و نتایج، شامل موارد داده شده در بند ) ج
  .نام و امضاء و مقام امضاء کننده) ح

   اطالعاتی برای ایمنی     7
   های ایمنی در هنگام طراحی تجهیزاتمراقبت    7-1

به پیوست ب که خطوط راهنمایی برای طراحان تجهیـزات مـصرف کننـده بـاتری هـای لیتیمـی اسـت،                      
  .مراجعه کنید

   شارژت محافظ 7-1-1
اخل یک حافظه پشتیبان جریان قرار می گیرد، دیود کنترل کننـده و              وقتی یک باتری لیتیمی اولیه در د      

وگیری از شـارژ بـاتری توسـط منبـع     مقاومت محدود کننده جریان یا دیگر وسایل محافظتی باید برای جل         
  ). مراجعه کنید6به شکل ( اصلی استفاده شوندتغذیه

  
  

   سیم کشی ایمنی برای محافظت از شارژ-6شکل 



   

 20

  ازی   اتصال مو7-1-2
همچنین ، اگر الزم است ،      . بهتر است در هنگام طراحی قسمت های باتری از اتصال موازی جلوگیری شود            

  .سازنده باتری برای اعالم توصیه هایش با مصرف کننده در تماس باشد
   های ایمنی در هنگام جابجایی باتری ها مراقبت 7-2

.   قابـل اطمینـان هـستند       تغذیـه  ای منبـع    باتری های لیتیمی هنگام اسـتفاده صـحیح ایمـن بـوده و بـر              
همچنین، اگر آن ها را غلط به کار برد یا بد استفاده نمود ، نشتی ، خروج گاز از منفذ یا گرم شدن بدنـه ،                  

  .یا آتش سوزی ممکن است رخ دهد/ انفجار و
 بـاتری و    نشانه گذاری شده بـر روی     ) -و  (+ همیشه باتری ها را به صورت صحیح با مالحظه قطبیت           ) الف

  .تجهیزات به کار ببرید
ایـن حالـت ممکـن      . شوند وقتی باتری ها به صورت معکوس قرار گیرند ، ممکن است اتصال کوتاه یا شارژ              

  .، انفجار، آتش سوزی و صدمه به افراد شود شکستگیاست باعث اضافه حرارت، نشتی، 
  .باتری ها اتصال کوتاه نشوند) ب

با یکدیگر اتصال الکتریکی داشته باشـند، بـاتری    ترمینال ها ی باتری) -(و منفی   (+) چنانچه قطب مثبت    
    برای مثال باتری های بدون جلد در جیب با کلید هـا و یـا سـکه هـا اتـصال کوتـاه                      . اتصال کوتاه می شود   

  .این حالت می تواند باعث خروج گاز از منفذ، نشتی، انفجار، آتش سوزی و صدمه به افراد شود. می شوند
  .باتری ها را شارژ نکنید) پ

یا حرارت شود که    /می تواند منجر به تولید گاز داخلی و       ) اولیه(مبادرت به شارژ باتری های غیر قابل شارژ         
  .ممکن است باعث نشتی ، خروج گاز از منفذ، انفجار ، آتش سوزی و صدمه به افراد شود

  .باتری ها را تحت فشار تخلیه نکنید) ت
مصرفی تحت فشار تخلیه شوند، ولتاژ باتری تحت فـشار بـه    وسیله منبع توان خارجیچنانچه باتری ها به     

ایـن  . کمتر از مقدار مورد قبول در طراحی آن خواهد رسید و در داخل باتری گازهـایی تولیـد مـی شـوند                     
  .حالت می تواند باعث نشتی، خروج گاز از منافذ ، انفجار ، آتش سوزی و صدمه به افراد شود

  .ها نو و قدیم یا باتری های با نوع یا نشان تجاری مختلف را با هم مخلوط نکنیدباتری ) ث
. هنگام تعویض باتری ها، همه باتری ها را هم زمان با باتری های نو با نوع و نشان یکـسان تعـویض کنیـد                       

اسـت  چنانچه باتری های با نوع و نشان متفاوت، یا باتری های نو و کهنه بـا هـم اسـتفاده شـوند، ممکـن                        
      ایـن حالـت    . تحـت فـشار تخلیـه شـوند       / بعضی باتری ها به دلیل ولتاژ یا ظرفیت متفاوت اضـافه تخلیـه              

  . آتش سوزی و صدمه به افراد شودًمی تواند باعث نشتی، خروج گاز از منفذ، انفجار و احتماال
  . آن ها را دور بریزید از تجهیزات خارج شده و به نحو مناسبًبهتر است باتری های خالی شده سریعا) ج

چنانچه باتری های تخلیه شده برای مدت طوالنی در تجهیزات نگهداری می شـوند، ممکـن اسـت نـشتی                    
  . یا افراد صدمه وارد شود/باتری رخ دهد در نتیجه به تجهیزات و 

  .باتری ها را حرارت ندهید) چ
 ًفوذ گاز از منفـذ، انفجـار و احتمـاال         چنانچه باتری ها در معرض حرارت قرار گیرند ، ممکن است نشتی ، ن             

  .آتش سوزی رخ دهد و به افراد صدمه وارد شود
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  . در معرض جوشکاری یا لحیم کاری قرار ندهیدًباتری ها را مستقیما) ح
اعمال حرارت ناشی از جوشکاری یا لحیم کاری به صورت مستقیم روی بـاتری، مـی توانـد باعـث نـشتی،                   

  . آتش سوزی و صدمه به افراد شودًاحتماالخروج گاز از منفذ، انفجار و 
  .رها نکنیدال استفاده باتری ها را ب) خ

شده یا کنار گذاشته شوند، تماس با ترکیبات آن ها می توانـد مـضر و باعـث          ال استفاده   چنانچه باتری ها ب   
  . آتش سوزی شودًصدمه به افراد یا احتماال

  .باتری ها را تغییر شکل ندهید) د
چون صدمه به باتری می تواند باعـث        .  باتری ها را له، سوراخ و یا دچار دیگر نواقص نکنید           توصیه می شود  

  . آتش سوزی و در نتیجه صدمه به افراد شودًنشتی، خروج گاز از منفذ، انفجار، یا احتماال
  .باتری ها را در آتش نریزید) ر

یـا آتـش   /تری می تواند باعث انفجار وچنانچه باتری ها در آتش انداخته شوند، افزایش حرارت ساختمان با    
  .باتری ها را بجز برای سوزاندن کنترل شده و تصویب شده نسوازنید. سوزی و صدمه به افراد شود

  .باتری لیتیمی با قوطی صدمه دیده بهتر است در معرض آب قرار نگیرد) ذ
یا صدمه به افـراد     /زی، انفجار و  ارتباط فلز لیتیم با آب می تواند گاز ئیدروژن تولید نموده و باعث آتش سو              

  .شود
  .باتری ها را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید) ز
هایی را که ابعاد آن ها مطابق با حـدود            شوند، بخصوص باتری    هایی را که قابل بلع در نظر گرفته می          باتری 

ت بلعیدن یک سلول    در صور . باشد، دور از دسترس کودکان نگهدارید       استوانه برش خورده در شکل زیر می      
  . شخص مورد نظر باید فوراً در به بیمارستان اعزام شود یا باتری،

  
  
  
  
  
  
  
  

 تعریـف   ISO8124-1این شاخص برای سنجش قابلیت بلعیدن قطعات تعیین شده و در استاندارد بین المللـی                -یادآوری
  .شده است

   شاخص برش خورده بلعیدن-7شکل 
  

  .رت بزرگتر ها باتری ها را تعویض نماینداجازه ندهید بچه ها بدون نظا) ژ
  .یا تعمیر نکنید/باتری ها را در محفظه ها قرار ندهید و) س
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قرار دادن باتری ها در محفظه ها یا هر گونه تغییری بر روی آن ها می تواند باعـث انـسداد منفـذ ایمنـی                         
بر روی باتری اعمال کنید بهتـر     اگر در نظر دارید تغییری      . خروج گاز و سپس انفجار و صدمه به افراد شود         

  .است توصیه های الزم را از سازنده باتری کسب کنید
باتری های بال استفاده را در بسته بندی اصلی خودشان نگهداری کنید و آن ها را از اشیاء فلـزی دور                     ) ش

  .اگر بسته بندی قبلی ندارند آن ها را مخلوط و درهم نکنید. نگه دارید
ال استفاده درهم یا با اشیاء فلزی مخلوط شوند، ممکن است باعث اتصال کوتاه بـاتری        چنانچه باتری های ب   

 آتش سوزی و صدمه به افـراد رخ  ًشود که در نتیجه می تواند نشتی ، خروج گاز از منفذ ، انفجار و احتماال            
لی خودشان  یکی از بهترین روش های جلوگیری از این اتفاقات نگهداری باتری ها در بسته بندی اص               . دهد
  .است
اگر برای مدت طوالنی از تجهیزات استفاده نمی شود، باتری ها را از آن ها خارج کنید، مگر ایـن کـه                     ) ض

  .سی استفاده می شوندنآن تجهیزات برای اهداف ضروری و اورژا
خارج کردن فوری باتری ها از تجهیزاتی که عملکرد رضایت بخش آن ها متوقف شده یا چنانچـه احتمـال           

مانند دوربین های ویدوئی، فالش عکاسـی و        (ده می شود مدت طوالنی بدون استفاده بمانند، مفید است         دا
مقـاوم   اگر چه امروزه بیشتر باتری های لیتیمی موجود در فروشگا ه ها بسیار خوب در برابر نشتی                ) . غیره

ری بـدون اسـتفاده     هستند، یک باتری که به طور جزئی یا کامل خالی شده می تواند نـسبت بـه یـک بـات                    
  .احتمال نشت بیشتری داشته باشد

      بسته بندی7-3
اد صـدمه مکـانیکی در طـول حمـل و نقـل، جابجـایی و انباشـتن                  جـ بسته بندی باید مناسب باشد تا از ای       

طراحی بسته بندی و مواد باید طوری انتخاب شده باشد که از توسـعه هـدایت الکتریکـی                  . جلوگیری شود 
  .تاه،تغییر مکان و خوردگی ترمینال ها و ورود رطوبت جلوگیری کندغیرعمدی، اتصال کو

    جابجائی کارتن های باتری7-4
جابجایی بد باتری ها می توانـد باعـث اتـصال کوتـاه یـا               . بهتر است کارتن های باتری با دقت جابجا شوند        

  .این حالت می تواند باعث نشتی، انفجار یا آتش سوزی شود. صدمه به آن ها شود
       حمل و نقل7-5
    کلیات7-5-1

  IEC 62281آزمون ها و الزامات برای حمل و نقل باتری ها یا سلول های لیتیمی در استاندارد بین المللی
  .داده شده اند

 در مـورد حمـل و   UN1قوانین مرتبط با حمل و نقل بین المللی باتری های لیتیمی بر مبنای توصیه های            
  .ندنقل کاالهای پر خطر می باش
برای حمل و نقل باتری های لیتیمی بهتر اسـت از چـاپ هـای               .  تغییر هستند  قوانین حمل و نقل در حال     

  .گذشته قوانین نیز بهره گیری نمود
  

1-United Nation 
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     حمل و نقل هوایی7-5-2

نقـل  قوانین درباره حمل و نقل هوایی باتری های لیتیمی در دستور العمل های فنی برای ایمنی حمـل و                    
 و در قوانین کاالهای پـر خطـر منتـشر شـده             ICAO1هوایی کاالهای پر خطر منتشر شده توسط سازمان         

  .  تعیین شده اند IATA2توسط اتحادیه بین المللی حمل و نقل هوایی 
   حمل و نقل دریایی7-5-3

ین المللـی   شده توسط سازمان ب    منتشر   IMDG3قوانین درباره حمل و نقل دریایی باتری های لیتیمی در           
  . تعیین شده اندIMO4 دریا نوردی

    حمل و نقل زمینی7-5-4
چنانچـه  . می شـوند   ملی یا چند جانبه تعیین       مسائلقوانین درباره حمل و نقل جاده ای و ریلی بر اساس            

 قوانین  ی مشخص ، توصیه شده است که کشور     باشدزیاد   UNتعداد قوانین پذیرفته شده همسان با قوانین        
   .قبل از حمل به مشورت بگذاردرا حمل و نقل 

  و انبارش دور انداختن    7-6
  .باتری ها را در مکان های خشک ، خنک و با تهویه مناسب نگهداری کنید) الف

  .یا خوردگی سطوح آن شود/دمای باال یا رطوبت زیاد ممکن است باعث کاهش عملکرد باتری و
  . از یک ارتفاع مشخص فراتر نرودارتفاع آن هاد و های باتری بر روی یکدیگر انباشته نشون کارتن) ب

هـا ممکـن اسـت تغییـر         ترین کـارتن     پایین یها   انباشته شوند، باتری    روی هم  های بسیار زیادی    اگر باتری 
  .رخ دهدالکترولیت نشت شکل داده و 

ران اسـت،  از انبار کردن یا عرضه باتری ها در معرض نور مستقیم خورشید یا در مکانی که در معرض با )پ
  .اجتناب شود

و ممکن اسـت شـارژ      ها در اثر خیس شدن کاهش یافته          مقاومت عایقی باتری  وقتی باتری ها خیس شوند،      
  . ندشو زنگ زدگی  و دچار شدهخودبخود

  .باتری ها را در بسته بندی اصلی خودشان نگهداری یا در معرض دید بگذارید) ت
  .هم درهم شوند ممکن است اتصال کوتاه شده یا صدمه ببیننداگر باتری ها از بسته بندی خارج شده و با 

  .برای کسب جزئیات بیشتر به پیوست پ مراجعه کنید
  
  
  
  

1-International Civil  Aviation Organization 
2- International  Air  Transport Association 
3- International  Maritime Dangerous Goods 
4-International  Maritime Organization  
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  انداختن  دور 7-7
باتری های اولیه ممکن است مشمول قوانین عمومی جمع آوری زباله باشند و قـوانین اختـصاصی خاصـی                   

  .در کشور در رابطه با آن ها وجود نداشته باشد
ظـر  در هنگام حمل و نقل ، انبارش و جابجایی برای دور ریزی، بهتر است مراقبـت هـای ایمنـی زیـر در ن                       

  : گرفته شوند
  .باتری ها را به حال خود رها نکنید) الف

ممکـن اسـت باعـث جراحـات ، آتـش           .  باتری های لیتیمی آتش زا یا مضر هـستند         ترکیبیبیشتر عناصر   
  . یا انفجار شوند شکستگیسوزی ، 

  .باتری ها بجز در شرایط سوزاندن تحت کنترل و مورد تایید، نباید در معرض آتش قرار گیرند) ب
محـصوالت احتـراق     .باتری های لیتیمی ممکن است در آتش منفجر شـوند         . بخار لیتیم قابل اشتعال است    

  .باتری های لیتیمی ممکن است سمی و خورنده باشند
باتری ها را جمع آوری نموده و در مکان های تمیز و محیط خشک  دور از نـور مـستقیم خورشـید و                        ) پ

  .دور از گرمای شدید نگهداری کنید
حرارت ممکن است باعث نشتی گاز قابـل        . شکی و رطوبت ممکن است باعث اتصال کوتاه و حرارت شود          خ

  . یا انفجار رخ دهد شکستگیدر نتیجه ممکن است آتش سوزی، . اشتعال شود
  .باتری ها را جمع آوری کرده و در مکان با تهویه مناسب نگهداری کنید) ت

 عـادی اگر اتصال کوتاه کننـد، شـارژ غیر       .  باقیمانده باشند  ژممکن است باتری های مصرف شده دارای شار       
در نتیجـه ممکـن اسـت آتـش     . شوند یا تحت فشار تخلیه شوند ، ممکن است گاز قابل اشتعال نشتی کند       

  . یا انفجار رخ دهد شکستگیسوزی، 
 شوند عادییراگر اتصال کوتاه کنند، شارژ غ .باتری های جمع آوری شده را با مواد دیگر مخلوط نکنید         ) ث

یا تحت فشار تخلیه شوند، حرارت تولید شده ممکن است باعث آتش سوزی مواد زائـد هـم چـون پارچـه                      
  .های نفتی، کاغذ یا چوب شده و در نتیجه آتش سوزی بوجود آید

  .ترمینال های باتری را حفاظت کنید) ج
عـدم  . ه عـایق بنـدی حفاظـت شـوند        بهتر است ترمینال های باتری، بویژه باتری های با ولتاژ باال به وسیل            

در نتیجه ممکن   .  و تخلیه تحت فشار شود     عادیحفاظت ترمینال ها می تواند باعث اتصال کوتاه، شارژ غیر         
  . یا انفجار رخ دهد شکستگیاست آتش سوزی، 

   کنندگاندستورالعمل هایی برای مصرف   8
نوع باتری بیـشترین تناسـب را بـا مـصرف     همیشه باتری را انتخاب کنید که اندازه آن صحیح بوده و    ) الف

اطالعات همراه با تجهیزات را برای کمک به انتخاب صحیح باتری به صورت مرجـع            . مورد نظر داشته باشد   
  .نگهداری کنید

  .تمام باتری های یک دسته را هم زمان تعویض کنید) ب
  .نیداتصاالت باتری و اتصاالت تجهیزات را قبل از نصب باتری ها ، تمیز ک) پ
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  .به صورت صحیح نصب شده اند ) -و (+ مطمئن شوید که باتری ها با رعایت قطبیت ها ) ت
  .باتری های تخلیه شده را بی درنگ از تجهیزات خارج کنید) ث

  نشانه گذاری       9
  کلیات   9-1

، هر باتری   ) مراجعه کنید  2-9به بند   ( شوند  هایی که به عنوان باتری کوچک شناسایی می         به استثناء باتری  
  :باید با اطالعات زیر نشانه گذاری شود

  کد مشخصه) الف
سال و ماه یـا هفتـه سـاخت         . سال و ماه یا هفته ساخت     توصیه شده برای دوره مصرف یا       تاریخ انقضاء   ) ب

  .شودممکن است بصورت کد عنوان 
  )در صورت کاربرد(ها  قطبیت ترمینال) پ
  ولتاژ اسمی) ت
  ازنده یا عرضه کنندهنام یا نشان تجاری س) ث
  توصیه های مراقبتی) ج
  ). مراجعه کنید2-7به بند (مراقبت از بلعیدن باتری های قابل بلعیدن) ح

  های کوچک     باتری9-2
خیلی کوچک است ، بـر روی  1-9 شده در بند   اعالمباتری های که سطح بیرونی آن ها برای نشانه گذاری           

تمام نـشانه گـذاری     . نشانه گذاری شوند  )  پ 1-9بند  ( طبیت ها و ق ) الف1-9بند  (باتری باید کد مشخصه     
  .نمود به جای باتری بر روی بسته بندی درج را می توان 1-9 شده در بند اعالمهای 
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  پیوست الف
  )اطالعاتی(

  خطوط راهنما برای دست یابی به ایمنی باتری های لیتیمی
ای پر قدرت برای استفاده مصرف کنندگان مورد نظـر بـوده   خطوط راهنمای زیر در هنگام توسعه باتری ه      

  .جنبه اطالعاتی دارنداین راهنما ها . اند
   خطوط راهنمای طراحی باتری– 1 –جدول الف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 طراحی
 باتری با قرارعادیجلو گیری از افزایش دمای غیر

 ود کننده های جریاندادن محد

 فراهم کردن محدودکننده های جریان مناسب

جلوگیری از انفجار باتری به وسیله کاهش فشار
 داخلی وقتی دما از یک حدی فراتر می رود

ق باتری های حقیقی تولید شده مطابق کیفیتانطبا
 طراحی

 جرم محصوالت باتری ها مطابق با کیفیت طراحی

 برطرف کردن معایب فرآیند تولید

انطباق این که باتری ها کیفیت طراحی را برآورده
 کرده اند

 برطرف کردن معایب به وسیله بازرسی

 واحد تولید

 مجموعه تولید

 بازرسی

ایجاد مراقبت های ایمنی 
 مورد نیاز

درخواست از سازندگان 
تجهیزات برای بررسی 

چشمی دقیق مراقبت های 
 ایمنی

قرار دادن این اطالعات 
در دسترس مصرف کننده 

 نهایی



   

 27

طراحـان بهتـر اسـت اطمینـان     . ی می شود کشیدن جریان پر قدرت از باتری باعث افزایش سریع دما در باتری لیتیم  :مثال
روشی که به نحو موفقیت آمیزی اسـتفاده  . حاصل کنند که جریان استخراجی از باتری در هنگام طراحی کنترل شده است           

  .  فعال می شود ً سریعا، است که هنگامی که کشیدن جریان از معیار های طراحی فراتر رودPTCشده است قرار دادن یک 
شـدت   ،ری طراح بهتر است اطمینان حاصل کند که اگر دمای باتری بیش از معیار های طراحی افزایش یابـد                  در طراحی بات  

روشی که به نحو موفقیت آمیزی استفاده شده است قرار دادن سیستم جدا کننده که قادر به عبور                  . جریان محدود می شود   
  .، استجریان  به نحو مناسب بوده و با افزایش دما آن را کاهش می دهد

بنابراین ، بهتر اسـت طـراح بـاتری یـک           . باتری های لیتیمی به صورت مناسبی برای جلوگیری از نشتی درز بندی شده اند             
این مسئله ممکن است در گستره دماهای موجـود در معیـار   . روش برای کاهش افزایش بیش از حد فشار داخلی فراهم کند    

  .های طراحی نیز رخ دهد
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  پیوست ب
  )اطالعاتی(

  خطوط راهنمای طراحی تجهیزات مصرف کننده باتری های لیتیمی
 خطوط راهنمای مورد استفاده به وسیله طراحان تجهیزات که باتری های لیتیمـی را بـه                 1-در جدول ب    

بـرای   ، خطوط راهنما IEC 60086-5به پیوست ب استاندارد بین المللی ( کار می برند، تنظیم شده است
  ).طراحی قسمت های باتری مراجعه کنید

   خطوط راهنمای طراحی تجهیزات– 1-جدول ب
نتایج ممکن اگر توصیه ها در نظر گرفته   توصیه ها  موضوع فرعی  موضوع

  نشوند
انتخاب باتری ) 1-1(

  مناسب
رای تجهیزات انتخاب کنید، باتری را بمناسب ترین 

   گرم شودبیش از حدممکن است باتری   مشخصات الکتریکی آن را یاداشت کنید

-2CR5,CR ( سلولی  ندباتری های چ) الف
P2,2CR111O8 یک قطعه فقط)  و غیره ،  

باتری های استوانه ای ) ب
)CR17345,CR11108کمتر از سه )  و غیره

  قطعه
 و CR2025,CR2016(باتری های دکمه ای ) پ

  کمتر از سه قطعه) غیره
وقتی بیش از یک باتری استفاده شود، بهتر است ) ت

نوع های متفاوت در تقسیم بندی مشابه باتری 
  .استفاده نشود

در اتصال سری متفاوت چنانچه ظرفیت باتری ها 
. می شود است ، باتری با ظرفیت کمتر اضافه تخلیه

در نتیجه ممکن است نشت الکترولیت ، اضافه گرما 
   رخ دهدآتش سوزی ، انفجار یا  شکستگی، 

تعداد باتری ها ) 1-2(
 یا الفاتصال موازی (

مورد استفاده و ) سری
  روش کار

می شوند  وقتی باتری ها به صورت موازی استفاده) ث
  بهتر است محافظ در مقابل شارژ استفاده شود

زی متفاوت چنانچه ولتاژ باتری ها در اتصال موا
در نتیجه . باشد، باتری با ولتاژ کمتر شارژ می شود

 ممکن است نشت الکترولیت ، اضافه گرما ، 
   رخ دهدآتش سوزی ، انفجار یا شکستگی

   باتری باید از دیگر منبع قدرت عایق باشدمدار) الف
این حالت می تواند باعث . باتری شارژ می شود

، انفجار  شکستگیرولیت ، اضافه حرارت ، نشت الکت
  .یا آتش سوزی شود

وقتی باتری ) 1(
لیتیمی به عنوان 

 اصلی غذیهتمنبع 
  استفاده می شود

 مدارطراحی ) 1-3(
 قرار مداروسایل محافظ همچون فیوز ها در مسیر )ب  باتری

  گیرند

باتری اتصال کوتاه شده در نتیجه می تواند باعث 
، انفجار  شکستگینشت الکترولیت ، اضافه حرارت ، 

  .یا آتش سوزی شود

 مدارطراحی )  2-1(
  باتری

 باید در باتری استفاده شود تا به مدار دهننجدا ک
  وسیله مصرف کننده تحت فشار تخلیه یا شارژ نشود

باتری ممکن است اضافه تخلیه شده،  قطب ها 
این حالت می تواند . معکوس شده یا شارژ شود

، تگی شکسباعث نشت الکترولیت ، اضافه حرارت ، 
وقتی باتری به ) 2(   آتش سوزی شودًانفجار یا  احتماال

عنوان منبع قدرت 
یبان استفاده پشت

 مدارطراحی ) 2-2(  می شود
باتری برای کاربرد 
  حافظه پشتیبان

 اصلی متصل است غذیهت منبع مداروقتی باتری به 
 با ترکیبی از دیود مدارممکن است شارژ شود، محافظ 
مقدار نشت تجمع یافته .و مقاومت وجود داشته باشد

ظرفیت باتری در  درصد 2دیود بهتر است کمتر از 
  طول عمر مورد انتظار باتری باشد

این حالت می تواند باعث . باتری شارژ می شود
، انفجار  شکستگینشت الکترولیت ، اضافه حرارت ، 

   آتش سوزی شودًیا  احتماال

  . مراجعه کنید2-1-7 به بند -الف
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   1-جدول بادامه  
  ه ها در نظر گرفته نشوندنتایج ممکن اگر توصی  توصیه ها  موضوع فرعی  موضوع

قسمت های باتری طوری طراحی شوند که اگر ) الف
بهتر است . شودن اتصال برقرارباتری معکوس شد، 

جایگاه های باتری تمیز و برای نشان دادن نحوه جای 
گذاری صحیح باتری ها به صورت مناسب نشانه 

  .گذاری شده باشند

که در مقابل معکوس شدن باتری محافظ بجز حالتی 
وجود داشته باشد ، ممکن است تجهیزات در اثر نشت 

، انفجار یا  شکستگیالکترولیت، اضافه حرارت ، 
   آتش سوزی آسیب ببینندًاحتماال

جایگاه باتری ها طوری طراحی شوند که دیگر ) ب
باتری ها به غیر از ابعاد مشخص شده در آن قرار 

  نگیرند

  است تجهیزات آسیب دیده و یا کار نکنندممکن 

جایگاه باتری طوری طراحی شود که گاز های ) پ
  تولید شده به راحتی خارج شوند

   شودعایقجایگاه باتری در برابر آب )ت
 ًری طوری طراحی شود که وقتی شدیداجایگاه بات)ث

  درزبندی شود عایق منفجر شود

ممکن است در اثر افزایش بیش از حد فشار درونی 
  گاز تولید شده و در نتیجه جایگاه باتری آسیب ببیند

جایگاه باتری از حرارت تولیدی به وسیله تجهیزات )چ
  عایق باشد

ممکن است باتری تغییر شکل داده و در اثر افزایش 
  حرارت الکترولیت نشت کند

  نگهدارنده و جایگاه باتری) 3(

جایگاه طوری طراحی شود که به آسانی توسط )ج
  کودکان باز نشود

ست کودکان باتری ها را برداشته و آن ها را ممکن ا
  ببلعند

بهتراست مواد و شکل ترمینال ها و اتصاالت ) الف
برقرار طوری انتخاب شوند که اتصال الکتریکی موثر را 

  .دنماین

  در اثر اتصال نامناسب حرارت تولید می شود

 نصب  کمکی برای جلوگیری ازمداربهتر است ) ب
  معکوس باتری ها طراحی شود

  ممکن است تجهیزات آسیب دیده و یا کار نکنند

بهتر است اتصال و ترمینال مناسب برای جلوگیری ) پ
  از نصب معکوس باتری ها طراحی شود

باتری می تواند . ممکن است تجهیزات آسیب ببینند
 ، انفجار یا  شکستگیباعث نشتی ، اضافه حرارت ، 

   سوزی شود آتشًاحتماال

  اتصاالت و ترمینال ها) 4(

از لحیم کاری و جوشکاری مستقیم باتری ) ت
  خودداری شود

 ممکن است باتری دچار نشت ، اضافه حرارت ، 
   آتش سوزی شودً ، انفجار یا احتماالشکستگی

نشان های  ) 5(
مراقبت های 

  ضروری

)5-1 (       
  در تجهیزات

در جایگاه ) قطبیت ها(جهت گیری صحیح باتری ها 
  واضح نشان داده شودباتری ها 

چنانچه باتری به طور معکوس قرار گرفته و شارژ شود 
 ،  شکستگی، می تواند باعث نشتی ، اضافه حرارت ، 

  . آتش سوزی شودًانفجار یا احتماال
در دوره ) 5-2(  

  های آموزش
مراقبت هایی برای جابجایی مناسب باتری ها نشان 

  داده شود
جا شوند و در ممکن است باتری ها به سختی جاب
  نتیجه حادثه بوجود آید
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  پیوست پ
  )اطالعاتی(

   و انبارشانداختناطالعات دیگری در باره دور
 6-7و انبارش باتری هـای لیتیمـی کـه در بنـد             دور انداختن   این پیوست جزئیات اطالعات دیگری درباره       

  .ارائه شدند را مشخص می کند
  . آب و هوا باشد عایقنک، خشک، تهویه شده و باتری تمیز، خانبارش کانمبهتر است 

درجـه  + 30درجـه سلـسیوس قـرار داشـته و هرگـز از          + 25و  + 10 عادی، دما بایستی بـین       انبارش برای  
دوره برای ) رطوبت نسبی% 40و کمتر از % 95بیش از   ( رطوبت   شدتاز  بهتر است   . سلسیوس بیشتر نشود  

       توصـیه  بنـابراین   . باشـد    بـسته بنـدی آن زیـان آور مـی           چون برای بـاتری و     ،طوالنی جلوگیری شود  های  
  .گیرندنها در مجاورت رادیاتور یا مشعل یا در معرض نور مستقیم خورشید قرار  باتریمی شود که 
 که مراقبت های ایمنـی در نظـر         تر  ها در دمای اتاق عالی است، در دماهای پایین          باتریانبارش  اگرچه عمر   
مثـل  ( بندی حفاظتی خاصـی       ها در بسته     باتری  بهتر است  .یابد  ها افزایش می    آن رشانبا، عمر   گرفته شود 

هـا در     محصور شوند که طوری نگهـداری شـوند تـا از بـاتری            ) های پالستیکی آب بندی شده و غیره       کیف
  . گرم شدن سریع باتری ها مضر است. به هنگام گرم شدن در دمای محیط محافظت نمایندچگالشبرابر 
 بعد از بازگشت بـه دمـای محـیط مـورد مـصرف قـرار                می توان اند     شده انبارایی که در دمای سرد      ه  باتری
  .گیرند

 متر در   5/1طور کلی، این ارتفاع نباید از       ه  ب. ها بستگی به استحکام بسته بندی دارد         ارتفاع انباشتن باتری  
  .  چوبی، بیشتر باشدبسته های متر در مورد 3های مقوایی یا  مورد بسته

بهتـر  رو   از ایـن  . کننـد   های فوق عیناً در مورد شرایط نگهداری حین حمل و نقل طوالنی صدق می               توصیه
است باتری ها دور از موتور خانه کشتی نگهداری شده و به مدت طوالنی در محفظه های فلزی ماشین ها                    

  .در هنگام تابستان رها نشوند) کانتینر ها(
بـرای  .  ارسال شوند و بین مراکز توزیع و مصرف کنندگان توزیع شـوند            ًاباتری های باید بعد از تولید سریع      

مناسب انجام گیرد، مکان های انبارش و نمایشگاه ها بهتر اسـت            ) ورود و خروج  (این که گردش انبارداری     
  .به نحو مناسبی طراحی شده و بسته ها به نحو مناسبی نشانه گذاری شوند
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