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  نام خدابه

  آشنايي با سازمان  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 قانون اصالح قوانين و مقررات سازمان  استاندارد و تحقيقات 3ة سازمان  استانداردوتحقيقات صنعتي ايران به موجب بند يك ماد

  به ايران را) رسمي( تنها مرجع رسمي كشوراست كه وظيفه تعيين، تدوين ونشراستانداردهاي ملي1371ماه صنعتي ايران، مصوب بهمن
  .عهده دارد

* نظران مراكز و مؤسسات علمي،  صاحبسازمانسان هاي فني مركب از كارشنا هاي مختلف در كميسيونتدوين استاندارد در حوزه
شود وكوششي همگام با مصالح ملي و با توجه به شرايط توليدي، فناوري و تجاري پژوهشي، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط انجام مي

كنندگان، مراكز گان و واردكنندگان، صادركننداست كه از مشاركت آگاهانه و منصفانة صاحبان حق و نفع، شامل توليدكنندگان، مصرف
نويس استانداردهاي ملي ايران  براي نظرخواهي به  پيش. شوددولتي حاصل ميهاي دولتي و غيرعلمي و تخصصي، نهادها، سازمان

شود و پس از دريافت نظرها و پيشنهادها در كميتة ملي مرتبط با آن  هاي فني مربوط ارسال مي نفع و اعضاي كميسيونمراجع ذي
  .شود ايران چاپ و منتشر مي) رسمي(رشته طرح و در صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي 

كنند دركميتة صالح نيز با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه ميمند و ذيهاي عالقهنويس استانداردهايي كه مؤسسات و سازمان پيش
 ترتيب، استانداردهايي ملي تلقي ميبدين. شودان چاپ و منتشر ميعنوان استاندارد ملي ايرملي طرح و بررسي و درصورت تصويب، به

 تدوين و در كميتة ملي استاندارد مربوط كه سازمان استاندارد  5 شده در استاندارد ملي ايران شمارة شود كه بر اساس مفاد نوشته
  .دهد به تصويب رسيده باشدتشكيل مي

المللي  الكتروتكنيك  ،كميسيون بين1(ISO)المللي استاندارد ز اعضاي اصلي سازمان بينسازمان  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ا
IEC) (5 4 3 (CAC) كميسيون كدكس غذايي2 (OIML)شناسي قانونيالمللي اندازه و سازمان بين  در عنوان تنها رابط است و به

-هاي خاص كشور، از آخرين پيشرفترايط كلي و نيازمنديدر تدوين استانداردهاي ملي ايران ضمن تـوجه به ش. كندكشور فعاليت مي

  .شودگيري ميالمللي  بهرههاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهاي بين

كنندگان، حفظ بيني شده در قانون، براي حمايت از مصرفتواند با رعايت موازين پيشسازمان  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي
محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از فردي و عمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و مالحظات زيستسالمت و ايمني 

. عالي استاندارد، اجباري نمايديا اقالم وارداتي، با تصويب شوراي/ استانداردهاي ملي ايران را براي محصوالت توليدي داخل كشور و
بندي آن را مللي براي محصوالت كشور، اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجهسازمان مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين ال

ها و مؤسسات فعال در زمينة مشاوره، آموزش، كنندگان از خدمات سازمانهمچنين براي اطمينان بخشيدن به استفاده. اجباري نمايد
) واسنجي(ها و مراكز كاليبراسيون حيطي، آزمايشگاهمبازرسي، مميزي و صدورگواهي سيستم هاي مديريت كيفيت و مديريت زيست

كند و در ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران ارزيابي ميگونه سازمانوسايل سنجش ، سازمان  استاندارد اين
ترويج دستگاه بين المللي يكاها، . ندها اعطا و بر عملكرد آنها نظارت مي كصورت احراز شرايط الزم، گواهينامة تأييد صالحيت به آن

وسايل سنجش، تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي ) واسنجي(كاليبراسيون 
  .ايران از ديگر وظايف اين سازمان است

                                                  
  

 
 

                                                 
*   سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

1 - International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3 - International Organization for Legal Metrology (Organization International  de Metrologie Legal) 
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission  
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غ  فاري، افسانه  )باتري نيل(شركت پالتين ايران 
  )ليسانس الكترونيك(
  

  كريمي، علي اصغر
  )فوق ليسانس الكترونيك(
 
  

  
  شركت توليدي و صنعتي فاران

 شركت خدمات مهندسي وبازرسي فني  گوهري ، اختر السادات

   معيارگران جهان   ليسانس مهندسي شيمي(
    
    

  دانشمند، نيما  اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران
  )ليسانس فيزيك(
  

  نورافكن، عليرضا  سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
  )فوق ليسانس مكاترونيك(
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   گفتار پيش
  

نخستين   "هاي آزمون  و روشالزامات عمومي : 1ـ قسمت    اسيديـ سرب كششي  هاي  باتري"استاندارد 
هاي  اين استاندارد براساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي و تأييد كميسيون. تهيه شد 1376بار در سال 
نظر قرار  مورد تجديد  آزمايشگاه همكار استاندارد– بار توسط شركت مهرنگار كاسپين اولين مربوط براي 
. يب شدتصو 5/12/88   استاندارد برق و الكترونيك مورخ  ملي  كميتةاجالسيهدومين  پانصد ورگرفت و د

   استاندارد و تحقيقات  مؤسسه  و مقررات  قوانين  اصالح  قانون3   مادة  استناد بند يك  اين استاندارد به اينك
  .شود  منتشر مي  ايران  استاندارد ملي  عنوان به1371   ماه  بهمن  مصوب  ايران صنعتي

،   وخدمات ، علوم  صنايع  در زمينه و جهاني   ملي هاي  و پيشرفت  با تحوالت  و هماهنگي  همگامي  حفظ براي
 يا  اصالح  براي  كه  پيشنهادي  تجديدنظر خواهد شد و هر گونه  لزوم  در مواقع  ايران  ملي استانداردهاي

   مراجعه  براي بنابراين.   شود، در تجديدنظر بعدي مورد توجه قرار خواهد گرفت  استاندارد ارائه  اين تكميل
  . كرد  تجديدنظر آنها استفاده  ازآخرين  بايد همواره  ايران  ملي ردهاي استاندا به

، در   جامعه  موجود و نيازهاي  شرايط  به  توجه  ضمن  كه  است  شده  استاندارد سعي  و تجديدنظر اين در تهيه
   و پيشرفته نعتي ص  كشورهاي  استاندارد و استانداردهاي بين المللي و استاندارد ملي  اين  بين حد امكان
  . ايجاد شود هماهنگي

  
 سربي وسايل كششي و صنعتي مقررات -هاي اسيد  باتري"، 1376 سال 4282استاندارد ملي ايران شماره 

  .باطل و اين استاندارد جايگزين آن مي شود"  عمومي، مشخصات عملكردي و روش آزمون
  

  : ه قرار گرفته به شرح زير است منبع و مأخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاد

IEC 60254-1:2005,Lead-acid traction batteries- Part1:General requirements and 
methods of test 

 

  

  



  اسيدي-سربكششي باتري هاي 

: 1قسمت   الزامات عمومي و روش هاي آزمون

(  )تجديد نظر اول

       1 هدف و دامنه كاربرد

    ندارد، تعيين ويژگي هاي ضـروري بـاتري هـا يـا سـلول هـاي كشـشي همـراه بـا            هدف از تدوين اين استا    
  .ه آن ويژگي ها مي باشد ب آزمون مربوطروش هاي

 جـاده  خودروهـاي كاربردهاي باتري كششي در ي  مربوط به تمام  در اين استاندارد   آزمون هاي تعريف شده   
آزمـون هـايي كـه بـراي     . مكانيكي مي باشدي راه انداز  اي، لوكوموتيوها، كاميون هاي صنعتي و تجهيزات 

 خودروهـاي  مسافربري سبك، موتورسيكلت هـا،       خودروهاي نظير   خودروهاييباتري هاي مورد استفاده در      
ــر   ــد را در اســتانداردهاي ديگــري نظي ــار مــي رون ــره، بك ــي   تجــاري ســبك و غي ــين الملل   اســتاندارد  ب

IEC61982-2  يافتمي توان .  
 كه بعنوان منبع قدرت در پيشراني الكتريكي استفاده        ياسيد-سرب باتري هاي كششي     اين استاندارد براي  

  .مي شود، قابل كاربرد است
گرچه قسمت دوم اين مجموعه استاندارد ابعاد سلول هاي كششي كه بطور معمول اسـتفاده مـي شـوند را            

 سلول ها و باتري هاي      ، رداين استاندارد، در صورت قابليت كارب      آزمون هاي موجود در      ولي،شامل مي شود  
   .ي را نيز در بر مي گيردتك سلولي با ابعاد ديگر

 مراجع الزامي      2

IEC 60051 (all part), Direct acting traction batteries – part2: Dimensions of cells 
and terminals their accessories 
IEC 60254-2:1997, Lead-acid traction batteries-part2: Dimensions of cells and 
terminals and marking of polarity on cells. 
Amendment 1(2000) 

 عملكرديويژگي هاي        3

( ظرفيت   1-3  ) مراجعه شود2-5 آزمون به بند جهت اطالع از چگونگي انجام

ايـن ويژگـي بعنـوان      . ضروري ترين ويژگي باتري كششي توانايي ذخيره انرژي الكتريكي آن است            3-1-1
اسـتفاده متغيـر    اندازه گيري مي شود و بسته به شرايط )Ah( بيان شده و برحسب آمپر ساعت   Cظرفيت  

  .است

1 



 Cº30 يك مقدار مرجع بوده كه توسط سازنده اعالم مي شـود و بـراي دمـاي                  CN ظرفيت نامي     3-1-2
  . هر سلول معتبر استايباز =V70/1Ufپنج ساعت و ولتاژ قطع  تخليه، زمان باتري / سلول

  : مشابه آن عبارت است ازتخليهجريان 

)(5

)(
)(

h

AhC
AI N

N   

مقـدار  .  تعيين شـده باشـد  2-5 يك باتري كامالً شارژ مطابق بند      تخليه بايد با    Caظرفيت واقعي     3-1-3
  .حاصل براي تأييد ظرفيت نامي استفاده مي شود

  ).ه شود مراجع3-5براي آزمون به ( بقاي شارژ  3-2

.  خودبه خود، شارژ خود را از دسـت مـي دهنـد            تخليه ها در حالت مدار باز و در واقع در نتيجه يك             باتري
 بعد از انبارش در حالت مـدار بـاز در شـرايط تعريـف               Cr باقي مانده    تخليهبقاي شارژ بعنوان ظرفيت قابل      

  . دما و زمان تعريف مي شودهشد

  ) مراجعه شود4-5 به بند براي آزمون( سريع تخليه اجراي 3-3

  : را داشته باشند سريعتخليهدر بعضي كاربردها، باتري هاي كششي بايد قابليت تامين جريان هاي 

I≥IN (A)  

  .يا بلند كردن بارها استفاده مي شود/  يك ساعته براي شتاب دادن و تخليهبه عبارت ديگر سرعت 
سرعت هاي باالي جريان ندارند، اين ويژگي تنهـا در          نيازي به تأمين    از آنجاييكه تمام باتري هاي كششي       

  .صورت مناسب بودن بكار مي رود
 يـك سـاعته     تخليه سريع در يك باتري كششي، بوسيله جريان         تخليهبه خاطر ماهيت متناوب بار، اجراي       

 =V6/1Uf و ولتـاژ قطـع   Cº 30  يـك بـاتري در دمـاي   تخليه ، به عبارت ديگر جريان       I1 : بيان مي شود  
  . بايد توسط سازنده بيان شودI1در صورت نياز، مقدار .  هر سلول در مدت يك ساعتايباز

  ) مراجعه شود5-5براي آزمون به بند ( دوام چرخه اي  3-4

 تخليـه ها و بدنبال آن شارژهاي مجدد بوده كـه هـر            تخليهكار انجام شده توسط يك باتري كششي شامل         
  .تفاده مي شودمعموالً از بخش عمده انرژي ذخيره شده اس

تا رسـيدن بـه   شارژ مجددي تعريف مي شود كه آن باتري مي تواند         /تخليهدوام باتري با تعداد چرخه هاي       
  .مشخص عمل كند تحت شرايط CN8/0ظرفيت 

 شرايط عمومي آزمون   4 

2 



  

   دقت دستگاه هاي اندازه گيري  4-1

..... ملي ايران شماره به استاندارد (  ) مراجعه شود1

 1-1-4  ستگاه هاي اندازه گيري الكتريكيد

 1-1-1-4   گستره وسايل اندازه گيري

اندازه گستره اين دستگاه ها و روش هاي        .  ها بايد قادر به اندازه گيري مقادير ولتاژ و جريان باشند           دستگاه
بـراي  . گيري بايد طوري انتخاب شوند كه از دقت مشخص شده براي هـر آزمـون اطمينـان حاصـل شـود                    

ي آنالوگ، به اين معني است كه مقادير خوانده شده بايد در يـك سـوم پايـاني مقيـاس درجـه                      دستگاه ها 
  .بندي شده باشد

شـرايط ذكـر   از ديگر دستگاه هاي اندازه گيري با اين شرط مي توان استفاده كرد كه داراي دقت معادل با     
   باشندشده در باال را دارا

 2-1-1-4   اندازه گيري ولتاژ

 يـا بهتـر     5/0د استفاده براي اندازه گيري ولتاژ بايد ولت مترهاي با كالس دقت برابـر بـا                 دستگاه هاي مور  
  . باشدΩ/V1000مقاومت ولت مترهاي مورد استفاده بايد دست كم . باشد

 3-1-1-4   اندازه گيري جريان

 يـا بهتـر     5/0دستگاه هاي مورد استفاده براي اندازه گيري جريان بايد آمپرمترهاي با كالس دقت برابر بـا                 
  . يا بهتر باشند5/0مجموعه كامل آمپرمتر، تست و سيم هاي رابط بايد داراي كالس دقت . باشد

  2-1-4  اندازه گيري دما

 باشـد، دمـاي     باتري يا سلول امكان دسترسي وجود داشـته        الكتروليت   در صورتيكه به جايگاه    -1-2-1 -4
. در الكتروليـت بـاالي صـفحات انـدازه گيـري نمـود       ر  سلول را بايد با استفاده از يك پروب دماي غوطـه و           

 K1دستگاه اندازه گيري دما بايد داراي گستره مناسبي بوده كـه در آن هـر يـك از تقـسيمات مـدرج از                        
  . باشدK1دقت مطلق دستگاه بايد دست كم . بيشتر نشود

، دماي سلول را بايد با اسـتفاده از         در صورت عدم دسترسي به الكتروليت داخل سلول يا باتري           4-1-2-2
خص شده در زيربنـد  يك وسيله اندازه گيري دماي سطح كه داراي مقياس معادل و دقت كاليبراسيون مش     

                                                 
   مراجعه شودIEC 60051 ا تدوين استاندارد ملي بهت -1
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دما بايد در مكاني اندازه گيري شود كه بيـشترين انعكـاس دمـاي              .   مي باشد اندازه گيري نمود      4-1-2-1
  .الكتروليت را داشته باشد

  ري چگالي الكتروليت اندازه گي  4-1-3

مدرج شـده   براي اندازه گيري چگالي هاي الكتروليت، بايد از هيدرومترهايي استفاده شود كه مقياس هاي               
  . باشد3m/Kg5دقت مطلق دستگاه بايد دست كم .  نباشد3m/Kg5 هر تقسيم بندي بيشتر ازآن در 

 4-1-4   اندازه گيري زمان

  . يا بهتر باشند%±1گيري زمان بايد داراي دقت دستگاه هاي مورد استفاده براي اندازه 

 در آن حفظ    1-4 هر دستگاه مي تواند با اين شرط استفاده شود كه الزامات دقت موجود در بند                 -يادآوري
  .شود

 2-4   آماده سازي و نگهداري سلول ها يا باتري هاي آزمون

بعنـوان مثـال در فعـال سـازي            (ه  سلول ها يا باتري ها بايد مطابق بـا دسـتورالعمل هـاي سـازند                4-2-1
تمام آزمون ها بايد بر روي باتري هـا يـا سـلول هـاي كـامالً                 .  به كار گرفته شوند    )باتري هاي شارژ خشك   

  .، در سه ماه اول ساخت انجام شوند) مراجعه شود3-4به بند (شارژ و استفاده نشده 
اي قابل انعطاف باشند، بهتر است سلول هـا         جائيكه سلول هاي مورد آزمون ، داراي جعبه هايي با ديواره ه           

به روش مناسب نگهداري شوند يا براي صاف نگهداشتن ديواره هاي جعبه سلول در طول كل آزمـون هـا،                    
  .اين عمل به ويژه در مورد سلول هاي داراي دريچه تنظيم بكار مي رود. محكم بسته شوند

 Cº30 كامالً شارژ در دمـاي الكتروليـت مرجـع           يباتردر صورت كاربرد، قبل از آزمون براي يك            4-2-2
  .بايد چگالي سطح الكتروليت در تمام سلول ها توسط سازنده مشخص شود

در صورت كاربرد، در طول آزمون، سطح الكتروليت بايد همانطوريكه توسط سازنده يـك بـاتري                   4-2-3
  .كامالً شارژ مشخص شده، حفظ شود

  .وليت بايد توسط سازنده مشخص شود و الكترافزودنيخلوص آب    4-2-4

مگر اينكه حالت يك باتري كامالً شارژ غيراز ايـن          (شده  ويژگي هاي يك سلول يا باتري كامالً شارژ            4-3
  )توسط سازنده تعيين شده باشد
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ولتـاژ  /سلول يا باتري زماني بعنوان كامالً شارژ در نظر گرفته مي شود كه در طول شارژ در مقـدار جريـان                    
) در صورت در دسترس بودن    (جريان و چگالي الكتروليت مشاهده شده       /شده توسط سازنده، ولتاژ   مشخص  

 .تغييرات دما را نيز بايد درنظر گرفت.  نشان ندهدh2هيچگونه تغييرات قابل مالحظه اي را در مدت زمان 

 روش انجام آزمون 5

   ترتيب اجراي آزمون ها  5-1

  :انجام شوندروي يك باتري كامال نو يا قسمتي از آن بعنوان نماينده آزمون هاي زير مي توانند بر    5-1-1
2-5به بند ( ظرفيت پنج ساعته -  ) مراجعه شود

  ) مراجعه شود3-5به بند ( بقاي شارژ -
  ) مراجعه شود4-5به بند ( سريع يك ساعته تخليه اجراي -

ننـده و مـصرف كننـده بـاتري     قبول و انجام يك آزمون ظرفيت پنج ساعته براساس توافـق بـين تـامين ك               
  .انتخاب مي شود

  .مي باشند سريع اختياري تخليهآزمون بقاي شارژ و آزمون توانايي 
يك آزمون مخرب بوده و بايد روي كمينه سه         )  مراجعه شود  5-5به بند   ( آزمون دوام چرخه اي         5-1-2

  .سلول يكسان اعمال شود
اسب پيش بيني شود تا هنگام نصب در بـاتري هـا ابعـاد              بهتر است براي نمونه هاي آزمون، بسته بندي من        

  .آن حفظ شوند

   آزمون ظرفيت  5-2

سهولت در خواندن دما، يك سلول آزمايشي متشكل از يك گروه شش سلولي انتخـاب مـي                براي     5-2-1
  .شود و ميانگين دماي سلول هاي آزمايشي بعنوان متوسط دماي باتري در نظر گرفته مي شود

هر يك از مقادير خوانده شده بايـد بـين   .  خوانده شودتخليهول آزمايشي بايد بالفاصله قبل از دماي هر سل 
Cº15 وCº40ميانگين دماي اوليه سلول .  باشندtoبعنوان متوسط حسابي مقادير محاسبه مي شود .  

  . كامالً شارژ شود3-4 باتري بايد مطابق با   5-2-2

 قـرار   IN در جريـان     تخليـه از پايان شارژ، باتري بايد در معرض         بعد    ساعت 24 تا    در مدت زمان     5-2-3
  ) مراجعه شود2-1-3به زيربند (گيرد 

  . ثابت نگهداشته شود±1% اين جريان بايد در تخليهدر طول مدت 

بايـد بطـور خودكـار در       ) ابل هاي خروجي باتري   به استثناي ك  (ولتاژ دو سر ترمينال هاي باتري          5-2-4
         بـه زيربنـد   (و يا در فواصل زماني مناسـب بـا اسـتفاده از يـك ولتمتـر يادداشـت شـود                      تخليهطول زمان   

  ) مراجعه شود4-1-1-2
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 آن زمان   شده و  متوقف   تخليهبايد   در هر سلول برسد،      V70/1هنگاميكه متوسط ولتاژ به مقدار         5-2-5
  .يادداشت شود

برحـسب آمپـر    ( و   تخليه حاصل ضرب جريان      با to در دماي اوليه     C)Ah(ظرفيت تصحيح نشده       5-2-6
  .محاسبه مي شود) بر حسب ساعت (تخليهدر زمان ) ساعت

زيربنـد  ( ، بر طبـق  Cمتفاوت باشد، ظرفيت   ) Cº30( با دماي مرجع     toدر صورتيكه دماي اوليه        5-2-7
  : تصحيح شودCa، بايد با استفاده از معادله زير به ظرفيت واقعي )5-2-6

)(
)(1 1

Ah
tt

C

ro
a 




1

C  

  :كه در آن 
to   دماي اوليه

tr دماي مرجع )Cº30(  
= 1-)Cº (006/0براي ظرفيت پنج ساعته   

     هاييك باتري نو كه آزمون ظرفيت اسمي را پشت سرگذاشته است، هنگاميكه مطابق با زيربنـد                5-2-8
        قـرار مـي گيـرد بايـد دسـت كـم             CNژ  شـار /تخليـه  در معـرض چرخـه هـاي مكـرر           )6-2-5 تا   5-2-2(

  :ظرفيت هاي زير را تامين كند 

  CN 85/0=Caدر چرخه اول          

  CN 00/1=Caدر چرخه دهم يا قبل از آن 

  3-5   آزمون بقاي شارژ

، بـاتري    CN ≥ Ca و بدسـت آوردن ظرفيـت        )2-5بنـد   ( بعد از گذراندن آزمون ظرفيت برطبق           5-3-1
براي زدودن هرگونه اثري از مواد رسـانا يـا الكتروليـت، سـطوح     . شارژ مجدد شود )  3-4ند ب(بايد برطبق   

  .باتري بايد كامالً تميز و خشك شوند

در دمـاي متوسـط سـلول      ) يعني بدون اتـصال بـه بـار الكتريكـي         (باتري بايد به صورت مدار باز          5-3-2
Cº2± Cº20 انبارش شود)  ساعت672( روز 28 به مدت.  

  .كمتر شود+ Cº15بيشتر و كمينه دما نبايد از + Cº25طي اين مدت، بيشينه دماي سلول نبايد از در 

نشان ، دماي سلول ها براي گستره       )2-3-5زيربند  ( در پايان انبارش در حالت مدارباز ، بر طبق             5-3-3
   بـه زيربنـد    (INارد   باتري در جريان اسـتاند     تخليهسپس با   .  تنظيم مي شود   )1-2-5زيربند  (داده شده در    
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    تـا  4-2-5 هايزيـر بنـد   ( تعيين شده و پس از آن طبـق          Cr، بايد ظرفيت پس ماند      ) مراجعه شود  3-1-2
  . عمل نمود)5-2-7

  . باشدCa85/0 نبايد كمتر از Crظرفيت پس ماند    5-3-4

  . كامالً شارژ مجدد شود )3-4بند ( بعد از آزمون، باتري بايد طبق   5-3-5

  4-5   سريع تخليهون اجراي آزم

 سريع، آزمون بايد برروي يك باتري نـو كـه داراي ظرفيـت              تخليه در اجراي    I1 براي تأييد مقدار       5-4-1
Ca≥CN بوده، انجام شود2-5 بر طبق بند .  

  .باشند) 1-2-5 زيربند ( و دماي محيط بايد طبقto دماي اوليه باتري   5-4-2

 1I در جريـان     تخليـه ، باتري بايد در معـرض        بعد از پايان شارژ       ساعت 24 يك تا     در مدت زمان     5-4-3
  ). مراجعه شود3-3به بند (مشخص شده توسط سازنده قرار گيرد 

       انحـراف از ايـن جريـان نبايـد در هـر لحظـه بيـشتر از       . باشد I1 %±1 بايد مشابه با تخليهمتوسط جريان 
I1 5±%باشد .  

بايـد بطـور خودكـار در       ) به استثناي كابل هاي خروجي باتري     (باتري   ولتاژ دو سر ترمينال هاي         5-4-4
  .برابر زمان ثبت شود و يا در فواصل زماني مناسب با استفاده از ولتمتر يادداشت شود

  ) Tk (تخليهبايد اندازه گيري شده و زمان ) to( متوسط دماي سلول هاي آزمايشي    5-4-5

  : برحسب معادله زير محاسبه شود-

 )}(30{1)(1 2 Ctohh T     

  :كه در آن 

Cº (01/0=  2 (-1براي ظرفيت يك ساعته              

 يا  ها  تك خانه /  باشد، سلول ها   V60/1 در هر سلول نبايد كمتر از         هنگاميكه متوسط ولتاژ نهايي      5-4-6
  . شوندتخليه ساعت Thباتري ها بايد براي مدت 

 در هر سلول رسيده باشد، جريان مـي توانـد           V60/1 ، متوسط ولتاژ به      Th تخليه زمان   بهرحال اگر قبل از   
  .در اين حالت سلول ها يا باتري ها در اين آزمون رد شده اند. قطع شود

  . كامالً شارژ مجدد شود)3-4بند ( بعد از آزمون، باتري بايد طبق   5-4-7
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   آزمون دوام چرخه اي-5-5

  . انجام شود)1-5بند ( روي نمونه هاي سلول مشخص شده در بايد بر آزمون   5-5-1

 دست كـم    Ca و بدست آوردن ظرفيت      )2-5بند  ( بعد از پشت سرگذاشتن آزمون ظرفيت واقعي           5-5-2
  . مشخص شده، شارژ مجدد شود)3-4بند ( ، باتري بايد همانطوريكه در CNبرابر با ظرفيت نامي 

با اتصال به دستگاه آزمون، چرخه هاي پيوسته را بـه ترتيـب             ايد   ها ب  خانهتك  /  سپس سلول ها     5-5-3
  :زير طي نمايند

  1-3-5-5  : سلول هاي منفذدار
  h(4)/Ah(CN=I(A)( در جريان تخليه سه ساعت -
، براي تامين باتري با ظرفيت شارژ تعريـف شـده در جـدول              تخليهبعد از    نه ساعت شارژ مجدد بالفاصله       -

  . باشدh( 66/16 / )Ah(CN =I(A)(ژ نبايد بيشتر از جريان در پايان شاريك 

   ضرايب شارژ مجدد سلول-1جدول 

  نوع سلول   دظرفيت شارژ مجد  ضريب شارژ
1(  C864/0  15/1  D,C,B,A)  ملي شماره  استاندارد يكجدول ....

d,c,b,a)  ملــي  اســتاندارد  اصــالحيه شــماره يــك،  ازشــماره دوجــدول
  )....1شماره

C937/0  25/1  G,F,E)  1ملي شمارهاز استاندارد يك جدول ... (  

g,f,e)  1ملي شمارهاستاندارد اصالحيه شماره يك،  از دوجدول شماره...(  
  2  05/1) نوعي(  C787/0 متالطم الكتروليت باسلول هاي

تروليت افزايش  سلول هاي با چگالي الك    .  نياز به ضريب شارژ كمتري دارند       متالطم سلول هاي داراي الكتروليت    -1يادآوري
در اين موارد و جائيكه طرح هاي ويژه ديگري به ثبت رسيده باشد،             . يافته نياز به ضريب شارژ باالتري از حالت معمول دارند         

  .بهتر است از دستورالعمل هاي سازنده تبعيت نمود

ملـي   از اسـتاندارد     دوا   يـ  يـك در جائيكه سلول ها يا باتري هاي تك سلولي با ابعاد تعريف شـده در جـداول                   -2يادآوري  
ظرفيت شارژ مجدد بكار بـرد كـه در صـورت مقايـسه بـا      /  منطبق نيستند، بهتر است مقداري را براي ضريب شارژ      ...1شماره

  .سلول هاي اين جداول، براي ارتفاع سلول مناسب باشد

   سلول هاي داراي دريچه تنظيم  5-5-3-2

                                                 
  مراجعه شودIEC 60254-2 تا تدوين استاندارد ملي به-1

-2 agitation  
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   CN(A)2/0=I(A) در جريان تخليه سه ساعت و نيم -
 هر سلول و حد جريـان        در   V4/2 در ولتاژ ثابت بيشينه      تخليه شارژ مجدد بالفاصله بعد از       h14 بيشينه   -

 شود ، مگـر اينكـه غيـراز آن توسـط            66/66 /   CN(Ah) =I(A)(h)كه در دو ساعت آخر نبايد بزرگتر از         
  .سازنده توصيه شود

نا به داليل طـول عمـر كـاري مـي تـوان محـدوديت جريـان را                  در طول مدت بخش اوليه شارژ در ولتاژ ثابت، ب          -يادآوري
  .پذيرفت يا توصيه نمود

  . در هر سلول برسدV45/2در طول مدت دو ساعت آخر شارژ، ولتاژ مي تواند به باالتر از 

 Cº43 و Cº33، دماي سلول بايـد بـين   ) 2-3-5-5 يا  1-3-5-5زيربند  ( در سرتاسر آزمون     -5-5-3-3
  .نگهداشته شود

 ها بايد آزمون ظرفيت مـشخص شـده در          خانهتك  /  چرخه اي، سلول ها    50±5 سري بعد از هر       5-5-4
  . را متحمل شوند2-5بند 

در طـول دو   ناشـي از آزمـون   Caاين آزمون زماني پايان يافته تلقي مي شود كـه ظرفيـت تـصحيح شـده           
  . باشدCN8/0 چرخه اي، كمتر از 50±5متوالي مجموعه 

 سـري  از دو    سـري ها عبارت است از تعداد چرخه هاي كامل شده در پايـان اولـين                دوام چرخه      5-5-5
  .اين عدد بايد دست كم با عدد تعيين شده توسط سازنده برابر باشد. پاياني

 مقادير ويژه 6

  1-6   چگالي انرژي

 )2-5 بنـد  ( در صورت تعيين چگالي انرژي سلول، بهتر است براي آزمون ظرفيت تعريف شـده در    6-1-1
  .بكار رود و بايد با استفاده از متوسط ولتاژ در طول آزمون تعيين شود

براساس كمينه پنج مقدار خوانده شده ولتاژ باشـد كـه بـا فواصـل مـساوي در دوره                   اين متوسط ولتاژ بايد     
  . باشدتخليه بعد از شروع s5اولين مقدار خوانده شده بايد .  خوانده شده اندتخليهمشخص شده 

1  يـك  ظرفيـت يا ) GEDC5( پنج ساعته  برحسب ظرفيت ذكر شده   ) GED (لي انرژي وزني   چگا   6-1-2
  . بيان شودwh/kgبايد برحسب  )GEDC1(ساعته 

  

                                                 
-1 gravimetric energy density  
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1  ظرفيـت يـا   ) VEDC5( پنج سـاعته     برحسب ظرفيت ذكر شده   ) VED ( چگالي انرژي حجمي     6-1-3
  . بيان شودwh/lبايد برحسب ) VEDC1(يك ساعته 

كه آنها بعنوان قسمت كاملي     هنده هاي مابين سلولي باشد مگر آن      د شامل اتصال د    وزن سلول نباي     6-1-4
  .از يك تك سلولي باشند

  . و غيره باشدها ابعاد سلول بايد ابعاد كلي و شامل ترمينال ها، درپوش منفذ  6-1-5

                                                 
-1 volumetric energy density 
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