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ب  

  خدا نامبه

  ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ با آشنایی

 
و  اسـتاندارد  مؤسـسۀ  مقـررات  و قـوانین  اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران عتیصن تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

 نـشر  و تـدوین  تعیـین،  وظیفـه  کـه  اسـت  کـشور  رسـمی  مرجـع  تنهـا  1371 مـاه  بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ایران) رسمی(استانداردهاي ملی 

 و مراکـز  نظـران   صـاحب *کارشناسـان مؤسـسه   از مرکـب  فنی هاي سیونکمی در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوین

بـه   توجـه  بـا  و ملی مصالح با همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و تولیدي پژوهشی، مؤسسات علمی،

   ان،تولیدکننـدگ  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منـصفانۀ  و آگاهانـه  مشارکت از که است تجاري و تولیدي، فناوري شرایط

  حاصـل   دولتـی  غیر و دولتی هاي سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و کنندگان، صادرکنندگانمصرف

 مربـوط  فنـی  هـاي  کمیـسیون  اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهی براي ایران ملی نویس استانداردهاي پیش. شود می

 عنـوان  به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها از دریافت پس و شودمی ارسال

  .شود می منتشر و ایران چاپ )رسمی(ملی  استاندارد

  تهیـه  شـده  تعیـین  ضـوابط  رعایـت  بـا  نیـز  ذیصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

بـدین   .شـود  مـی  منتـشر  و چاپ ایران ملی استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح ملی کنند درکمیتۀ می

 در و تـدوین  5 شـمارۀ  ایـران  ملـی  اسـتاندارد  در شده نوشته مفاد اساس بر که شود می تلقی ملی ترتیب، استانداردهایی

  .باشد رسیده تصویب به دهدمی تشکیل استاندارد مؤسسه که مربوط ملی استاندارد کمیتۀ

المللـی   بـین   کمیـسیون 1(ISO)استاندارد  المللی بین سازمان اصلی اعضاي از ایران صنعتی قیقاتتح و استاندارد مؤسسۀ

 کمیـسیون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و  است3(OIML)قانونی  شناسی اندازه المللی بین سازمان  و2(IEC)الکتروتکنیک 

 و کلـی  شـرایط  بـه  توجـه  ضـمن  رانای ملی استانداردهاي تدوین  در.کند می فعالیت کشور  در5(CAC)کدکس غذایی 

   گیـري بهـره  بـین المللـی   اسـتانداردهاي  و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفتهاي آخرین از کشور، خاص هاي نیازمندي

 .شودمی

  از حمایـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بینـی  پـیش  مـوازین  رعایـت  بـا  توانـد  می ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

 محیطی زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول عمومی، و فردي ایمنی و سالمت کنندگان، حفظ مصرف

 تصویب اب وارداتی، اقالم یا / و کشور داخل تولیدي محصوالت براي را ایران ملی استانداردهاي از اجراي بعضی اقتصادي، و

 اجراي کشور، محصوالت براي المللی بین بازارهاي حفظ منظور به تواند می مؤسسه . نماید استاندارد، اجباري عالی شوراي

 از کننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشیدن اطمینان براي همچنین . نماید اجباري را آن بنديو درجه صادراتی کاالهاي استاندارد

 کیفیت مدیریت هاي سیستم صدورگواهی و ممیزي بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات

 گونـه دام  ایـن  اسـتاندارد  مؤسسۀ سنجش، وسایل )واسنجی(کالیبراسیون  و مراکز ها آزمایشگاه محیطی،زیست مدیریت و

 الزم، شـرایط  احـراز  صـورت  در و کنـد  مـی  ارزیـابی  ایران تأیید صالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان

کالیبراسـیون   یکاهـا،  المللـی  بین دستگاه ترویج .کند نظارت می آنها عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت تأیید گواهینامۀ

 ایران ملی استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقیقات کاربردي انجام و گرانبها فلزات عیار تعیین سنجش، وسایل )واسنجی(

  .است مؤسسه این وظایف دیگر از

                                                
 ایران�صنعتی�تحقیقات�و�استاندارد�موسسۀ *

1- International organization for Standardization 
2- International Electro technical Commission 
3- International Organization for Legal Metrology(Organization International de Metrology Legal) 
4 - Contact point 
5- Codex Alimentarius Commission 

  



ج  

  کمیسیون فنی تدوین استاندارد

  "الزامات عمومی و روش هاي آزمون : ـ قسمت اول    اسیديـ سرب  انداز  راه هاي  باتري " 

  )مچهارتجدیدنظر (

  

  یا نمایندگی/ سمت و   :رئیس 

  نورافکن، علیرضا

  )فوق لیسانس مکاترونیک(

   ایران صنعتی  سازمان استاندارد و تحقیقات

    

     :اندبیر

  امیدبیگی ، سیامک

  )فوق لیسانس مهندسی برق(

  مهر نگار کاسپین  همکار  آزمایشگاهشرکت 

  )آزمایشگاه همکار استاندارد (

  

 کاویی، احمد

  )لیسانس برق(

  

  

 شرکت  آزمایشگاه همکار مهر نگار کاسپین 

  )آزمایشگاه همکار استاندارد (

  )اسامی به ترتیب حروف الفبا( : اعضاء 

  

  

  ابراهیمی، لیلی

 )لیسانس شیمی(

  

 اسماعیل بیگی، زهره

 )لیسانس شیمی(

  

  مهدياشهد، 

  )لیسانس متالوژي(

  

  برومند ، مجتبی

  )لیسانس مکانیک ( 

  

  سیده کبريحسینی، 

  لیسانس فیزیک(

  

  خاکپور ،محسن 

  لیسانس الکترونیک(

  شرکت تولیدي برنا باتري

  

  

ــاتی     ــی و تحقیق ــی مهندس ــدمات بازرس ــرکت خ ش

  معیارگران جهان -استاندارد

  

  شرکت تولیدي سپاهان باتري

  

  

  روگسترانشرکت تولیدي نی

  

  

  )آرتا( باتري توان پرداز تولیدي  شرکت

  

 
  شرکت مهر نگار کاسپین 

  )آزمایشگاه همکار استاندارد (



د  

    

 دانشمند ، نیما

  )لیسانس فیزیک(

  

  ساسانی ، محمد

  )لیسانس صنایع(

  

 ساالري، فرهاد

 )لیسانس الکترونیک(

  

 اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران

 
 
 

  )خدمات پس از فروش ایران خودرو(یساکو شرکت ا

  

  

اداره کل نیرو   (شرکت راه آهن جمهوري اسالمی ایران     

  و کشش

  سلیمیان، محمد رضا

  )لیسانس الکترونیک(

  

  سلیمانی، مرتضی 

  ) فیزیکلیسانس شیمی فوق(

 
  یی،سید مهديطباطبا

  )لیسانس الکترونیک(

  

  عبدي ،جواد

  ) فوق لیسانس مهندسی برق(

  

  راقاسمی، زه

   ) فیزیکلیسانس شیمی فوق(

  توان باتريشرکت تولیدي 

  

  

  شرکت تولیدي صبا باتري

  

  

  شرکت موج طه

  

  

  )کارشناس استاندارد(هیئت علمی دانشگاه آزاد کرج 

  

  

  شرکت تولیدي صبا باتري

  

  گوهري ، اختر السادات

  )لیسانس مهندسی شیمی(

  

  

ــاتی     ــی و تحقیق ــی مهندس ــدمات بازرس ــرکت خ ش

 عیارگران جهانم -استاندارد

  

    

  کریمی، علی اصغر

  )فوق لیسانس الکترونیک(

  

  شرکت تولیدي و صنعتی فاران



ه  

   مندرجات فهرست

   صفحه                                        عنوان

  ب  آشنایی با موسسه استاندارد

  ج                 کمیسیون فنی تدوین استاندارد 

    و                            گفتار پیش

  1                 کاربرد منه و دا هدف  1

    1                    الزامی مراجع  2

  2                 و تعاریف اصطالحات  3

  2  چگالی الکترولیت و ولتاژ مدار باز    -طبقه بندي و کدگذاري باتریهاي راه انداز  4

  3                   شرایط تحویل  5

  3                  الزامات عمومی  6

   4                 ویژگیهاي عملکردي  7

  6                  مون آزعمومیشرایط   8

    8                 روشهاي آزمون و الزامات  9

    18                            الزامات  10

  Cr,n                                       20 و Cnرابطۀ بین  : )الزامی(پیوست الف

       ٢١                       برچسب ایمنی : )الزامی(پیوست ب



و  

   گفتار پیش

 "  هاي آزمون  و روشالزامات عمومی: ـ قسمت اول    اسیديـانداز سرب    راه هاي  باتري"استاندارد 

 توسط موسسسه این استاندارد براساس پیشنهادهاي رسیده.  شدتدوین 1355نخستین بار در سال 

مورد تجدیدنظر قرار  بار چهارمینهاي مربوط براي   و تأیید کمیسیوناستاندارد وتحقیقات صنعتی ایران

  اینک. تصویب شد 30/6/89 استاندارد برق و الکترونیک مورخ  ملی  کمیتۀاجالس دومینپانصدورگرفت و د

   استاندارد و تحقیقات  مؤسسه  و مقررات  قوانین  اصالح  قانون3   مادۀ  استناد بند یک این استاندارد به

  .شود  منتشر می  ایران  استاندارد ملی  عنوان به1371   ماه  بهمن  مصوب  ایران صنعتی

،   وخدمات ، علوم  صنایع  در زمینه  و جهانی  ملی هاي  و پیشرفت  با تحوالت  و هماهنگی  همگامی  حفظ براي

 یا  اصالح  براي  که  پیشنهادي  تجدیدنظر خواهد شد و هر گونه  لزوم  در مواقع  ایران  ملی استانداردهاي

   مراجعه  براي بنابراین.  ي مورد توجه قرار خواهد گرفت شود، در تجدیدنظر بعد  استاندارد ارائه  این تکمیل

  . کرد  تجدیدنظر آنها استفاده  ازآخرین  باید همواره  ایران  ملی  استانداردهاي به

، در   جامعه  موجود و نیازهاي  شرایط  به  توجه  ضمن  که  است  شده  استاندارد سعی  و تجدیدنظر این در تهیه

   و پیشرفته  صنعتی  کشورهاي  استاندارد و استانداردهاي بین المللی و استاندارد ملی  این  بین حد امکان

  . ایجاد شود هماهنگی

  . می شود1375سال :  71   ایران شمارهاین استاندارد جایگزین استاندارد ملی

  :  زیر است  شرح  به  استاندارد بکار رفته  این  تهیه  براي  که  و مأخذي منبع

IEC 60095-1: 2006-11 Lead - acid starter batteries Part 1: General requirements and 
methods of test 
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    اسیدي- انداز سرب   راه يها  باتري

   و روش هاي آزمون الزامات عمومی: قسمت اول 

  )مچهارتجدیدنظر (

  

   کاربرد  و دامنۀ هدف  1

   هدف  1-1

مربوطه   آزمون ، روشهاي  عملکردي  اساسی ، ویژگیهاي عمومیالزامات   ین استاندارد تعی  این  از تدوین هدف

هاي راه انداز است که برحسب نوع کاربرد عمومی و نوع محصول طبقه   براي انواع باتريو نتایج مورد نیاز

  .دنشو بندي می

   کاربرد دامنۀ  1-2

   به بطور عمدهکه   دو ولت بازاي هر سلول  امی با ولتاژ ن  اسیدي- سرب  هاي  باترياین استاندارد براي انواع 

 با  خودروهاي   کمکی  و تجهیزات ، روشنائیهاي احتراق داخلی موتور  اندازي راهدر اولیه تغذیه    منبع عنوان

» انداز  راه هاي  باتري « تحت عنوان ها    باتري  نوع اینبطور معمول . رود به کار می   داخلی موتور احتراق

  .اند اري شدهنامگذ

  لوسائ  داخلی  احتراق  موتورهاي اندازي  راه  دیگر از قبیلکاربردهاي با  هائی   استاندارد در مورد باتري این

  .رود  کار نمی  به  ریلی  و نقل حمل

  

    الزامی مراجع  2

   آن ترتیب بدین.   است ه شد  آنها ارجاع  استاندارد به  این  در متن  که  است  مقرراتی  زیر حاوي  الزامی مدارک

یا تجدیدنظر، / و   چاپ  تاریخ  داراي در مورد مراجع. شود  می  استاندارد محسوب  از این ، جزئی مقررات

   این  ذینفع کاربران معهذا بهتر است.   موردنظر نیست  مدارک  این  بعدي ها و تجدیدنظرهاي اصالحیه

.  قرار دهند  زیر رامورد بررسی  الزامی  مدارک ها و تجدیدنظرهاي ه اصالحی  کاربرد آخرین استاندارد، امکان

یا تجدیدنظر آن مدارک الزامی ارجاع / یا تجدیدنظر، آخرین چاپ و / در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و 

  .داده شده موردنظر است

  :  است  استاندارد الزامی  کاربرد این  زیر براي  از مراجع استفاده

 ابعاد باتري ها و : قسمت دوم-اسیدي-باتري هاي راه انداز سرب: 71-2شمارهملی ایران رد استاندا 2-1

  ابعاد و نشانه گذاري ترمینال
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   ابعاد:  قسمت چهارم-اسیدی-باتری های راه انداز سرب: 71-4 شمارهملی ایراناستاندارد  2-2

  باتری های کامیون های سنگین

 :  482 فصل) IEV (الکتروتکنیک   المللی  بین واژگان IEC 60050)482(   المللی  بیناستاندارد 2-3

   و اولیه  ثانویه ها و سلولهای  باتری

  

   تعاریفاصطالحات و   3

  بکار IEC60050-482 1بین المللی  در استاندارد تعاریف تعیین شده  و  استاندارد اصطالحات در این

    .می رود

  

  چگالی الکترولیت و ولتاژ مدار باز-اي راه اندازبندي و کدگذاري باتري ه طبقه        4

  طبقه بندي باتري برحسب نوع کاربرد  4-1

  :باتری ها برحسب نوع کاربرد آن ها به سه طبقه زیر تعریف می شوند

   عادی و مقاومت مکانیکیی معمولکارکرد با قابلیت  وراه اندازی کاربرد  باباتری های : Aطبقه 

  یا مقامت مکانیکی /  و کارکرد قابلیت در سختدارای الزامات ،  راه اندازی ربردبا کاباتری های : Bطبقه 

  . در دمای باالو کاراه اندازی د رر کارب  باباتری های: Cطبقه 

   کدگذاري باتري برحسب نوع4-2

  :باتری برحسب نوع آن ها به دو دسته زیر کدگذاری می شوند

 فذدار عبارت است از یک باتری ثانویه دارای درپوشباتری من : 2)شونده سرریز(باتری منفذدار  

  . منافذی برای خروج فرآورده های گازی مجهز بههای باز شونده،

 پس از تکمیل  این نوع باتری ثانویهدرپوش: 3)با ترکیب مجدد گاز ( شده دریچه تنظیمباباتری  

اخلی از مقدار از قبل  ، اما در صورتیکه فشار دباز شونده نیست در شرایط عادی فرایند تولید

معموالً نمی توان . می سازد از دریچه معینی مقدور تعیین شده بیشتر شود، امکان خروج گاز را

 .محدود شده استدر این نوع باتری جابجایی الکترولیت  . باتری الکترولیت اضافه کرد نوعبه این

   چگالی الکترولیت و ولتاژ مدار باز4-3

 در Kg/L 30/1تا Kg/L27/1 الً شارژ، چگالی الکترولیت باید در گستره در باتری های منفذدار کام

  . باشد، مگراینکه غیر از این توسط سازنده مشخص شودC°25دمای 

                                                
. در دست تدوین می باشد  IEC60050-482 1  استاندارد بین المللی-  

2 .Vented (flooded) battery 
3 .Value-regulated (gas recombination) battery 
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 ، الکترولیت در دسترس نبوده و بنابراین امکان بررسی  شده برای باتری های با دریچه تنظیم-یادآوری

  .چگالی وجود ندارد

 توقف در حالت مدار  ساعت24 و بعد از کمینه C°25در دمای شده ای کامالً شارژ ولتاژ مدار باز باتری ه

باید کمینه   شده و برای انواع با دریچه تنظیمV90/12 تا V70/12باز برای انواع منفذدار باید در گستره 

V80/12 چگالی سازنده باید مقدار و رواداری .  باشد ، مگر اینکه غیر از این توسط سازنده مشخص شود

در صورتیکه این اطالعات در دسترس نباشد، باتری منفذدار . الکترولیت یا ولتاژ مدار باز را مشخص کند

 در دمای V06/0±V76/12یا ولتاژ مدار باز  C°25 در دمای Kg/L01/0±Kg/L28/1باید با چگالی 

C°25با کمینه ولتاژ مدار باز  شده و باتری با دریچه تنظیم V80/12ن قرار گیرند مورد آزمو.  

  

    تحویل شرایط  5

  :  شود  بازار عرضه  زیر به  از حالتهای  یکی بصورتمی توانند  منفذدار نو  های  باتری

  ) الکترولیتدارای (   مصرف  برای  آماده  در حالت-

 فاقد   ساخته شده  باتری و بصورتی که)  شارژ شدهاز قبل    دارای صفحات یا باتری (  شارژ خشک  در حالت-

  . باشدبرابر با مقدار زیرقبل از استفاده باید باتری    پرکردن برایالکترولیت   باشد، چگالی می الکترولیت

  ) :مگر اینکه توصیه دیگری توسط سازنده آمده باشد(

 Kg/L 01/0  �  28/1  در دمایC°25  

  .شوند  می  عرضه  مصرف  برای  آماده معموالً در حالت  شده دارای دریچه تنظیم  از نوع های  باتری 

  

    الزامات عمومی  6

    زدن ، برچسبشناسایی  6-1

 یا یکی از یی باالروی سطح زیر را مشخصاتباید دست کم ،  این استاندارد مطابق با  هایباتری

  .دن باشدارا  خود بدنهچهارطرف

   کنندهتامین سازنده یا هشناس    6-1-1

  ) رجوع شود1-4به بند  (A,C or C  (IEC) :طبقه بندي باتري    6-1-2

در . در بعضی از کشورها، طبقه براساس سیستم شماره گذاری باتری نشان داده می شود -یادآوري

  .اینگونه موارد نیازی به نشانه گذاری طبقه بر روی برچسب نمی باشد

  ولتاژ نامی    6-1-3

  ) مراجعه شود2-1-7به زیربند  (:  ظرفیت    6-1-4
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  Cr n  (min)  1 ذخیره ظرفیت یا / و Cn (Ah)  ه ساعت20  ظرفیت -

  

در اینگونه موارد نیازی . در بعضی از کشورها، ظرفیت براساس سیستم شماره گذاری باتری نشان داده می شود -یادآوري

  .به نشانه گذاری ظرفیت بر روی برچسب نمی باشد

  ) رجوع شود1-1-7به بند ( ICC (A)   : نامیاندازي سرد  راه جریان   6-1-5

    ایمنی برچسب    6-1-6

  اینکه ضمن. باشند    شده گذاری  نشانه1-  ب  درپیوست  شده  داده  شرح رنگی نماد  شش با ها باید  باتری

   . قرار گیرد تواند مورد استفاده  نیز می  ویژه  یا برچسب  اضافی های  هر کشور، واژه  ملی  مقررات براساس 

   تنظیم شدهي داراي دریچه  باتري ها 6-1-7

 باید حاوی یک نشان ویژه بوده که در آن به این نکته اشاره شده تنظیم شدهباتری های دارای دریچه 

  . باتري نباید باز شود: است که

   نشانه گذاري قطبیت  6-2

  .شناسایی شوند 71-4و  71-2ترمینال ها باید مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 

  دگذاري کاهش آب ک 6-3

 مطابقت داشته باشند براساس این 7-9 و 5-9باتری های راه انداز منفذدار را در صورتی که با الزامات بند 

اگر باتری ها .نامگذاری کرد» 3با کاهش خیلی کم آب«یا » 2با کاهش کم آب«استاندارد می توان بعنوان 

  .نامگذاری می کنند» معمولی«ی های با این الزامات مطابقت نداشته باشند ، آن ها را باتر

  .این کدگذاری تکمیلی باید روی برچسب باتری یا در کاتالوگ آن نشان داده شود

 دما،   مثال  هستند بعنوان ای  گسترده  دامنۀ  عملکرد دارای  انداز از نظر شرایط  راه های   باتری-  یادآوري

 تأثیر می   از الکترولیت  آب  تجزیۀ  برروی  باتری  داخلی  طراحی  صرفنظر از نوع و غیرهاضافه ولتاژ  شارژ 

   در شرایط  استاندارد فقط  ازنظر این»کاهش خیلی کم آب« یا »  آب کاهش کم «  واژۀ بنابراین. گذارند

 . باشد  کارکرد عملی شرایطدر    کامل  گسترۀ تواند دربرگیرنده  و نمی دار بوده  معنی7-9  در بند  شدۀ تعریف

   باتريبستن  6-4

 با الزامات استاندارد شوند باید که به خودرو بسته می) های پائینی از قبیل لبه(قسمتهایی از بدنۀ باتری 

  . مطابقت داشته باشند71-4 و 71-2ملی شماره 

  

                                                
1- Reserve capacity 
2 .Low water loss 
3 .Very low water loss 
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    عملکردي ویژگیهاي  7

    الکتریکی ویژگیهاي  7-1

گردیده، مورد    اعالم  سازنده توسطکه  ICC   تخلیه  سرد، جریان اندازی  راهدر اجرای آزمون    7-1-1

  . بوسیله باتری تامین می شود3-9این جریان مطابق با بند .گیرد استفاده قرار می

این ظرفیت توسط سازنده به . تعریف شده است  C°2 �25  انداز در دمای  راه  باتری ظرفیت   7-1-2

  .صورت های زیر ارائه می شود

   Cn  ه یا ساعت20  نامی  ظرفیت-

 Cr,n   نامی  ذخیره  ظرفیت-

 را   میتواند جریانی  باتری  یک  که  است  آمپر ساعت  برحسب شارژ الکتریکی،  Cn   ه ساعت20 نامی ظرفیت

  . نماید تأمین = V50/10 Uf یای ولتاژ نه  به زیر تارسیدنبراساس فرمول 

)1                                                 (                                  )(
20

A
C

I n
n �        

 ولتاژ   به  تا رسیدنIn  ثابت   در جریان  باتری  یک باید با تخلیۀ، (Ce) هساعت20  مؤثر ظرفیت

  تأیید برای حاصله برحسب آمپر ساعت تخلیه زمان ) رجوع شود1-9 بند  به. ( گردد  تعیینV 50/10نهائی

  .شود  می  استفادهCn مقدار

 را A25   تخلیه  می تواند جریان  باتری  یک  که  است  زمانی ، مدت  دقیقه برحسب Cr,n   نامی  ذخیره ظرفیت

  .حفظ کند V50/10  تا ولتاژ قطع

  ولتاژ نهائی  به  تا رسیدنA25   ثابت  با جریان  باتری  یک  تخلیه  وسیلۀ به Cr.e مؤثر   ذخیرۀ ظرفیت

V 50/10تأیید مقدار   برحسب دقیقه برای  حاصله  تخلیه زمان).  رجوع شود2-9 بند  به(گردد   می  تعیین  

Cr,nمی شود   استفاده.  

  . شود  رجوع  الف  پیوست به Cr,n و Cn   بین به منظور یافتن رابطۀ -  یادآوري

نیمه    باتری  یک  که ت جریانی اسIcaشود و  بیان می (Ica)برحسب جریان  شارژ  پذیرش     7-1-3

  .پذیرد می V 40/14  ولتاژ ثابت  و تحت  سلسیوس  صفر درجه در دمایتخلیه، 

 مدار   بصورت آن  پر بعد از نگهداریشارژ و    باتری  یکاندازی سرد به صورت اجرای راه شارژ  بقای  7-1-4

  ).جوع شود ر5-9به بند (مشخص، تعریف شده است    و زمانی  دمائی باز و شرایط

  : آزمون دوام شامل دو قسمت است-7-1-5

  انبارش /  معرف قابلیت یک باتری در انجام مکرر دوره های اضافه شارژ خوردگی آزمون 7-1-5-1

  ). رجوع شود6-9به بند (می باشد 
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شارژ مجدد و /دشارژ آزمون چرخه ای معرف قابلیت یک باتری در انجام مکرر چرخه های 7-1-5-2

این قابلیت باید توسط یک سری از .استراحت طوالنی در قرارگیری به صورت مدارباز می باشددوره های 

چرخه ها و دوره های استراحت در شرایط مشخص بعد از آزمون اجرای راه اندازی سرد یا آزمون ظرفیت، 

  ). رجوع شود6-9به بند (تعیین گردد 

) MF2 های  باتری (  و مراقبت  سرویس  نیاز به دون ب یها  میزان تجزیۀ آب در باتری :1آبمصرف    7-1-6

  ). رجوع شود7-9 بند   به(باشد   می  شارژ پائین اضافهدر زمان

   نمودن  اضافه  به نیازیبوده و لذا  پائین   بسیار، شده دارای دریچه تنظیم  از نوع های  باتریکاهش آب در 

  ندارند   آب

   :3 )پر نشده یا باتري (  شارژ خشک    باتري7-1-7

 بند   الزامات کار شود و نیز با  برای  آماده  مناسب  الکترولیت  نو بتواند با پر کردن  باتری  یک  که در صورتی

  .نامگذاری شود) باتری پر نشده ( شارژ خشکتواند بصورت  می ، نماید  مطابقت9-10

    مکانیکی ویژگیهاي  7-2

   منظم  نا  با شتاب  نیروهای  تحت  باتری یکاستفادۀ    قابلیت ف معر  در برابر لرزه استقامت   7-2-1

  ). رجوع شود8-9 بند  به( قرار گیرد   مورد بررسی  آزمون  باید بوسیلۀ الزامات  کمینۀ. باشد می یا منظم 

  مشخص فیزیکی    شرایط  خود تحت  الکترولیت  در حفظ  باتری  یک  قابلیت،  الکترولیت حفظ    7-2-2

  ). رجوع شود9-9 بند   به(باشد   می شده

  

    آزمون عمومی  شرایط  8

  ها   باتري برداري نمونه   8-1

  .دن شو  نو انجامیها   باتری   نمونه  آزمونها برروی تمامتوصیه می شود 

  :د نشو  می  نو درنظر گرفته  باتری در شرایط زیر به عنوان ها نمونه 

  .حمل از کارخانه  از تاریخبعدروز 30  :   پر شده های  درمورد باتری -

   حمل از کارخانه   از تاریخبعد روز 60  :)پر نشدهباتری های (   شارژ خشک های  در مورد باتری -

 باتری نو تلقی نشده و ، نمونهولید بیشتری باشد ماندگاری پس از تدارای  مورد آزمون   در موادی که نمونه –یادآوري 

  اورده شده ، ، 7 یادآوری جدولبه ترتیبی که در  اساس اطالعات جدید  سازنده ودر غیر این صورت  بر 7جدول الزامات 

  .تغییر می نماید

                                                
1- Water consumption 
2- maintenance - Free 
3- Conserved charge battery 
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   تعریف یک باتری کامًال شارژ–آماده سازی باتری ها پیش از آزمون    8-2

  . شوندانجام باید با باتری های کامالً شارژ شده 10-9تمامی آزمون ها به جز بند 

 C°10±25 در دمای 2-2-8 یا 1-2-8های منفذدار در صورتی که با یکی از دو روش زیر بند باتری 

در صورت نیاز باید از یک . مطابقت نمایند، بعنوان یک باتری کامالً شارژ شده در نظر گرفته می شوند

  .سیستم کنترل دما ، مانند وان آب ، استفاده نمود

 در دمای 3-2-8ورتی که با یکی از دو روش زیر بند  در ص شدهباتری های دارای دریچه تنظیم

C°10±25در صورت نیاز باید از . مطابقت نمایند، بعنوان یک باتری کامالً شارژ در نظر گرفته می شوند

  .یک سیستم کنترل دما، مانند وان آب ، استفاده نمود

   شارژ باتری های منفذدار با جریان ثابت  8-2-1

  :شارژ شودباتری باید بترتیب زیر 

  ،) رجوع شود2-1-7به زیر بند  (In2با جریان ثابت  

  )روش دو مرحله ای( شارژ باتری های منفذدار با ولتاژ و جریان ثابت  8-2-2

  :باتری باید به ترتیب زیر شارژ شود

   به زیربند (In5 با بیشینه جریان محدود شده به h20به مدت بر حسب ولت  Uبا ولتاژ ثابت  

  ).شود رجوع 7-1-2

  ):مثل آزمون های چرخه ای( به سطح کاهش آب باتری بستگی دارد Uکه در آن 

  V10/0± V80/14=Uکاهش آب معمولی                               

  V10/0± V20/15=Uکاهش آب کم                                     

  V10/0± V00/16=Uکاهش آب خیلی کم                             

 .h4 به مدت In سپس شارژ با جریان ثابت 

، زمان شارژ با ولتاژ ثابت      )3-9طبق بند (در حالت شارژ مجدد بعد از آزمون اجرای راه اندازی سرد 

  . محدود شودh10می تواند به 

اید طبق  در صورت نداشتن آگاهی کامل از ساختار باتری و عدم دسترسی به مشخصات فنی سازنده ، باتری ب-یادآوری

  . شارژ شودV8/14=U و ولتاژ ) 2-2-8(زیربند 

  ) روش دو مرحله ای( با جریان ثابت  شده شارژ باتری های دارای دریچه تنظیم8-2-3

  :باتری باید به ترتیب زیر شارژ شود

  V40/14تا رسیدن به ولتاژ )  رجوع شود2-1-7به زیربند  (In2با جریان ثابت  

 .ادامه یابد ساعت چهاردت  به مInسپس با جریان ثابت  

  ) روش دو مرحله ای( با جریان و ولتاژ ثابت تنظیم شدهشارژ باتری های دارای دریچه  8-2-4

  :باتری باید به ترتیب زیر شارژ شود
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      In5 با بیشینه جریان محدود شده به  ساعت20 به مدت V10/0± V40/14با ولتاژ ثابت  

  ). رجوع شود2-1-7 به زیر بند (

 . ادامه یابدچهار ساعت به مدت In5/0س با جریان ثابت سپ 

 در صورت نداشتن آگاهی کامل از ساختار باتری و عدم دسترسی به مشخصات فنی سازنده، باتری باید طبق -یادآوری

  .شارژ شود) 4-2-8(همین زیربند 

   نشده پر های یا باتری    شارژ خشک های   باتری  سازی فعال    8-3

با توجه   شده  داده   نشان  بیشینه تا سطح) 3-4 بند  طبق (  مناسب  باید با الکترولیت  شارژ خشک یها  باتری

  . پر شوند  سازنده  با دستورالعمل  یا مطابق باتریجلد    یا داخلی  خارجی عالئمبه 

   گیری  اندازه وسایل  8-4

    الکتریکی گیری  اندازه   وسایل 8-4-1

  .، باشد  شده گیری  اندازه  ولتاژ یا جریان  با بزرگی  باید متناسب  استفاده مورد  وسایل گسترۀ

  : ولتاژ گیری  اندازه-

  . یا بهتر باشندV04/0±ولت مترهای دیجیتال با دقت  ولتاژ باید  گیری وسایل اندازه

  :  جریان گیری  اندازه-

 آمپرمتر،  مجموعۀ. یا بهتر باشند% 0/1آمپرمترهای دیجیتال با دقت  باید   جریان گیری وسایل اندازه

  .دنباش%  0/1دقت کلی    باید دارای  رابط های  و سیم شنت مقاومت

   دما گیری   اندازه   8-4-2

   بندی ، و مقدار تقسیم  بوده  مناسب  گسترۀ  یک  دما باید دارای گیری  اندازه  برای  مورد استفاده های دماسنج

  .کمتر باشد کلوین درجه5/0 نبایداز وسایل کالیبراسیون دقت .کلوین باشد  رجه دیک نباید بزرگتر از صفحه

    چگالی گیری   اندازه   8-4-3

   در هرقسمت  آن  مدرج  صفحه  بندی  درجه  گیرد که  انجام  سنجی  باید با چگالی  باتری  الکترولیت چگالی

  . باشدKg/L 005/0  با معادل

  . یا بهتر باشدKg/L 005/0 باید اندازه گیری  وسایلدرستی 

    زمان گیری   اندازه  8-4-4

دقت . باشد  شده  بندی  درجه ، ثانیه ، دقیقه  ساعت  باید برحسب  زمان گیری  اندازه  برای  مورد استفاده وسایل

بجز برای آزمون های اجرای راه اندازی سرد که زمان ها . باشد ±% 1 این وسایل باید در تمام موارد

  . رحسب ثانیه اندازه گیری می شوندب
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    آزمون ترتیب   8-5

    و شارژ شدهشده  پر  های  باتری   8-5-1

  :ها به ترتیب در معرض آزمون های زیر قرار می گیرند   باتریابتدا،   -  الف

   Cr,e یا Ce  ظرفیت گیری اولین کنترل-

   سرد  اندازی راهاجرای  اولین آزمون -

  Cr,e یا Ce  فیت گیری ظر  دومین کنترل-

  سرد    اندازی راهاجرای  دومین آزمون -

  Cr,e یا Ce   ظرفیت گیری  سومین کنترل-

  سرد    اندازی راهاجرای  سومین آزمون -

 یک   شماره  با جدول باید مطابقدر آزمونهای قسمت الف پذیرفته شوند، ها    باتری  که   تنها در صورتی-  ب

انجام    الف قسمت  بعد از اتمام آزمونهای   هفته  آزمونها نباید دیرتر از یک این. رار گیرند ق  آزمون در معرض 

  .شوند

    نشدهپر  های باتری های شارژ خشک یا باتری8-5-2

  :در ابتدا باتری ها باید در معرض آزمون زیر قرار گیرند) الف

  ) رجوع شود10-9به بند (اولین اجرای راه اندازی سرد بعد از پر کردن با الکترولیت  

در ) 1(تنها در صورتی که باتری ها در آزمون های قسمت الف پذیرفته شوند، باید مطابق با جدول ) ب

  .این آزمون ها نباید دیرتر از یک هفته انجام شوند. معرض آزمون قرار گیرند

  

   و الزامات  آزمون روشهای  9

 h20 Ce   ظرفیت کنترل  9-1

  محل. گیردقرار   C°2±C°25  با دمای  آب  وان  باید در یک  آزمونها، باتری  زمان  مدت در طی 9-1-1

   که در صورتی.  باشد آب  باالتر از سطحmm25   و بیشینهmm15  کم  باید دست  باترییها ترمینال

   باید دست  وان ایه از دیواره  و فاصله  هر کدام  بین د، فاصلهن باش  آب  وان  درون  بطور مشابه  باتری چندین

  . باشدmm25 کم

 تا   شده تخلیهمقدار نامی  ±%2در) 2-1-7ند بطبق محاسبه شده ( In   ثابت  باید با جریان باتری  9-1-2

   ساعت  برحسبt   تخلیه  زمان مدت. نماید افت V05/0 ±V5/10  به  باتری  مقدار ولتاژ دو سر ترمینال اینکه

  .  شود باید ثبت

  .شود  آغاز 2-8 بند   شارژ طبق  از تکمیل  پس  ساعت  تا پنج  یک  باید بین هتخلیشروع 
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، دمای باتری که در یکی از سلول های میانی اندازه گیری شده است، باید دشارژقبل از شروع 

C°2±C°25باشد .  

  باتری/  آزمون-1جدول 

  باتری
  آزمون

1  2  3  4  5  6  

     ساعت20 اولین ظرفیت 

  خیرهاولین ظرفیت ذ

�  �  �    

�  

  

�  

  

�  

  �  �  �  �  �  �    اولین اجرای راه اندازی سرد

     ساعت20دومین ظرفیت 

  دومین ظرفیت ذخیره

�  �  �    

�  

  

�  

  

�  

  �  �  �  �  �  �    دومین اجرای راه اندازی سرد

     ساعت20سومین ظرفیت 

  سومین ظرفیت ذخیره

�  �  �    

�  

  

�  

  

�  

  �  �  �  �  �  �    سومین اجرای راه اندازی سرد

  فرسایش آزمون   )6-9بند (مون های دوام آز

  آزمون چرخه ای

�    

�  

        

      �          )5-9بند (بقای شارژ 

        �        )4-9بند (پذیرش شارژ 

      �          )9-9بند (حفظ الکترولیت 

    �            )8-9بند (استقامت لرزه 

  �              )7-9بند (مصرف آب 

طبق » کاهش خیلی کم آب«یا » با کاهش کم آب« بهتر است آزمون مصرف آب تنها برای باتری های منفذدار -یادآوری

  . بکار رود3-6بند 

  :شود  طبق فرمول زیر محاسبه می Ce  ظرفیت    9-1-3

 )  2   (                             )Ah(ItC ne ��  

  :  متفاوت باشد، باید از فرمول تصحیح زیر استفاده شودC°2 � C°25در صورتیکه دمای نهایی باتری با 

    ) 3(        )]25T(01/01[CC T,eC25e o ���  
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دمای محیطی آزمون در آزمایشگاه فراهم  استفاده از فرمول تصحیح دمایی تنها در صورتی مجاز است که شرایط -یادآوری

  . شده باشد

  Cr,eکنترل ظرفیت ذخیره   9-2

محل . قرار گیردC°2±25مدت زمان آزمون ها، باتری باید در یک وان آب با دمای  در طی 9-2-1

در صورتی که چندین باتری .  باالتر از سطح آب باشدmm25 و بیشینه mm15ترمینال باتری دست کم 

 mm25بطور مشابه درون وان آب باشند، فاصله بین هرکدام و فاصله از دیواره های وان باید دست کم 

  .باشد

 شده تا اینکه مقدار ولتاژ دوسر ترمینال باتری به دشارژ A25±%1باتری باید با جریان  9-2-2

V05/0±V50/10دشارژمدت زمان .  افت نماید tباید بین دشارژشروع .  برحسب دقیقه باید ثبت شود 

  . آغاز شود2-8یک تا پنج ساعت بعد از تکمیل شارژ طبق بند 

 C°2±25دمای باتری که در یکی از سلول های میانی اندازه گیری شده است ، باید  ، دشارژ قبل از شروع –یادآوری

  .باشد

)4(          (min)tC e,r �  

  :  متفاوت باشد، باید از فرمول تصحیح زیر استفاده شودC°2±25در صورتیکه دمای نهایی باتری با 

) 5(         )]25T(009/01[CC T,e,rC25e,r o ���  

ده از فرمول تصحیح دمایی تنها در صورتی مجاز است که شرایط دمای محیطی آزمون در  استفا-یادآوری

 . آزمایشگاه فراهم شده باشد

   سرد اندازی راهآزمون اجرای   9-3

  دمای استاندارد -آزمون اجرای راه اندازی سرد   9-3-1

 باید در  ، باتری2-6  بند  مطابق  سازی  بعد از آماده  ساعته24 تا   یک  استراحت  دوره  از یک پس 9-3-1-1

سلول های  تا زمانی که دما در -C°1  � C°18دمای در اجباری، با قابلیت گردش هوای  سرما  محفظۀ یک

  . برسد، قرار داده شود-C°1  � C°18  میانی به 

د  قرارگرفتن در محفظه سرما، باتری به دمای مور ساعت24  بطور معمول بعد از مدت کمینه-یادآوری

  نظر  می رسد

سپس باتری را باید درون محفظه سرما یا خارج از آن، دو دقیقه بعد از پایان سرما با    3-1-2- 9 

 با رواداری دشارژاین جریان باید در طی مدت - نموددشارژ)  رجوع شود1-1-7به زیر بند  (Iccجریان 

  . ثابت نگه داشته شود 5/0%±

 از زمان s30بعد از . باید ثبت شود,s10 Uf ، ولتاژ دو سر ترمینالدشارژ از زمان s10بعد از   9-3-1-3

  .باید ثبت شده و جریان قطع شود,s30 U f نیز ولتاژ دو سر ترمینال دشارژ
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   مرحله اول آزمون اجرای راه اندازی سرد را تشکیل3-1-3-9 تا 1-1-3-9 زیربندهای -یادآوري

  . می دهند

  . ادامه یابدs1±s20ره استراحت آزمون باید بعد از یک دو  9-3-1-4

 با رواداری دشارژجریان باید در طی مدت .  شوددشارژ Icc6/0سپس باتری باید در جریان   9-3-1-5

  . پایان می پذیرددشارژ برسد، عمل V6زمانیکه ولتاژ باتری به .  ثابت نگه داشته شود%5/0±

  . باید ثبت شودV6  تاIcc6/0، برحسب ثانیه ، در )V6t (دشارژزمان   9-3-1-6

   مرحله دوم آزمون اجرای راه اندازی سرد را تشکیل می دهند6-1-3-9 تا 4-1-3-9 زیربندهای -یادآوري

  شرایط آب و هوایی خیلی سرد-آزمون اجراي راه اندازي سرد  9-3-2

ده این آزمون تنها در صورتی انجام می شود که باتری برای کار در آب و هوای خیلی سرد توسط سازن

  .مشخص شده باشد

  .روش آزمون همانند روش تعریف شده در باال برای دمای استاندارد می باشد

  -C°1±C°29: دمای محفظه سرما  

 . می شود اعالم برای شرایط آب و هوایی خیلی سرد روی برچسب توسط سازندهIccمقدار  

  آزمون پذیرش شارژ  9-4

 4-2-8یا زیربند ) باتری های منفذدار (2-2-8یربند آزمون باید بر روی باتری هایی که طبق ز  9-4-1

  .شارژ شده اند، انجام شود) تنظیم شدهباتری های دارای دریچه (

محل ترمینال باتری باید دست کم .  قرار شودC°2±C°25باتری باید در یک وان آب با دمای   9-4-2

mm15 و بیشینه mm25تری بطور مشابه درون وان آب در صورتیکه چندین با.  باالتر از سطح آب باشد

  . باشدmm25باشند، فاصله بین هر کدام و فاصله از دیواره های وان باید دست کم 

                                                                               :دشارژ شود  ساعت 5به مدت  Ioباتری باید با جریان    9-4-3

)6(   (A) h10/20Ce=Io  

  . بدست آید1-9 قبلی طبق بند دشارژ حاصل سه بار Ce باید از مقدار بیشینه Ceمقدار 

 صفر درجه سیلسیوس در دمایساعت  20، باتری باید برای مدت کمینهتخلیهبالفاصله بعد از    9-4-4

یوس با  دمای صفر درجه سیلس سرد شود تا زمانیکه دمای یکی از سلول های میانی به C°1± با رواداری 

  . برسد C°1±رواداری  

     باید با ولتاژ ثابت باتری C°1±دمای صفر درجه سیلسیوس با رواداری     همین تحت  9-4-5

V 10/0 V �40/14شارژ شود .  

  . شود  باید ثبتI ca ، مقدار جریان شارژ   دقیقه10 از  پس
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   شارژ  بقاي آزمون  9-5

   و تمیزو خشکها درپوش   بستن را باید با محکم) 2-8 بند  بقط (  کامالً شارژ شده  باتری یک  9-5-1

   تعریف3-5-9  بند زیر در  که ی زمان  مدتهب C°2±C° 40   مدار باز و در دمای  بصورت،  آن  سطح نمودن

  . باشند متصل  باتری های  ترمینال ها و کابلها نباید به گیره. باید انبارش نمود ،  است شده

در  Icc 0.6=Iو جریان  -C°18 در دمای  شارژ مجدد  بدونباید   انبارش ، باتری ز دورۀبعد ا   9-5-2

باید ثبت ) S30U( مقدار ولتاژ   تخلیه  از شروعs30 بعد از .گیرد سرد قرار  اندازی  راهاجرای    آزمون معرض

  .شود

  زمان انبارش   9-5-3

   روزN                (                10( باتری های با کاهش آب معمولی -

   روزL                                       (14( باتری های با کاهش کم آب -

   روزVL                            (49( باتری های با کاهش خیلی کم آب -

   روزVRLA                    (49 (تنظیم شده باتری های دارای دریچه -

  ي هاآزمون دوام باتر   9-6

  فرسایشآزمون    9-6-1

یا ) باتری های منفذدار (2-2-8آزمون باید بر روی باتری های کامالً شارژ طبق زیربند    9-6-1-1

انجام شود، با این تفاوت که زمان های شارژ در ) تنظیم شدهباتری های دارای دریچه  (4-2-8زیربند 

  . محدود شوند ساعت10ولتاژ ثابت به 

محل ترمینال باتری باید . قرار داده شودC°2±C°60باید در یک وان آب در دمای باتری   9-6-1-2

اگر چندین باتری بطور مشابه در وان آب .  باالتر از سطح آب باشدmm25 و بیشینه mm15دست کم 

  . باشدmm25باشند، فاصله بین هر کدام از آن ها و فاصله تا دیواره های وان باید دست کم 

 به V10/0±V00/14 نگهداشته شده باید در ولتاژ ثابت C°2±C°60 که در دمای باتری   9-6-1-3

  . روز شارژ شود13مدت 

.  روز بصورت مدار باز انبارش نمود13 ، به مدت C°2±C°60باتری را باید در همان دمای    9-6-1-4

  گیره ها یا کابل ها نباید به ترمینال های باتری متصل باشند

در صورت امکان برای حفظ .  خنک شودC°2±C°25د برای رسیدن به دمای باتری بای   9-6-1-5

  این عمل برای (سطح الکترولیت مطابق با توصیه های سازنده باید به باتری آب مقطر اضافه نمود 

  ). بکار نمی رودVRLAباتری های 
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باتری های  (4-2-8یا زیربند ) باتری های منفذدار (2-2-8سپس باتری باید طبق زیربند    9-6-1-6

VRLA ( محدود شوندساعت  شششارژ مجدد شود ، با این تفاوت که زمان های شارژ در ولتاژ ثابت به.  

  .، انبارش نمود ساعت20 برای یک دوره استراحت C°2±C°25باتری را باید در دمای    9-6-1-7

ولتاژ بعد از .  شودرژدشا s30 و به مدت C°2±C°25 در دمای Icc6/0باتری باید با جریان    9-6-1-8

s30باید ثبت شود .  

 را تشکیل  فرسایش یک واحد آزمون 8-1-6-9 تا 1-1-6-9ترتیب موجود در زیربندهای    9-6-1-9

  .می دهند

 باید تکرار شده و آزمون زمانی 8-1-6-9 تا 1-1-6-9ترتیب کامل موجود در زیربندهای    9-6-1-10

 در در آزمون اجرای راه اندازی Icc6/0 با جریان s30مدت زمان به پایان می رسد که ولتاژ باتری در 

  ) رجوع شود8-1-6-9به زیربند ( برسد V2/7 به کمتر از C°2±C°25دمای 

  . رجوع شود10 برای تعداد واحدها به بند :الزامات    9-6-1-11

  1آزمون چرخه اي      9-6-2

  . انجام شوند2-8شارژ طبق بند آزمون ها باید بر روی باتری های کامالً     9-6-2-1

   در دمای  سریع  تخلیه  آزمون  استثنای ، به  آزمون  زمان  مدت  در تمام بطورکلی  9-6-2-2

C°1±C°18-با دمای  آبی در وانباید ها    باتری   C°2±C°25 باید   باتری  ترمینال محل. دنشو   قرارداده 

   بطور مشابه  باتری  چندین  که در صورتی. باشد   آب  باالتر از سطحmm25  و بیشینهmm15دست کم 

  . باشدmm25   کم  باید دست  وان های  از دیواره و فاصله  هر یک   بین د، فاصلهن باش  آب  وان درون

در صورت نیاز در طول مدت آزمون برای حفظ سطح الکترولیت مطابق با توصیه های    9-6-2-3

کاهش «یا » با کاهش کم آب «VRLAبجز برای باتری های ( اضافه نمود سازنده باید به باتری آب مقطر

  )» خیلی کم آب

شارژ باید به یک دستگاه /دشارژباتری ها را جهت انجام تعداد مورد نیازی از چرخه های    9-6-2-4

  :هر چرخه عبارت است از. متصل نمود

   بر حسب آمپرIn5=I به مدت یک ساعت در جریان دشارژ -الف

  الفاصله بعد از آن ب-ب

در ولتاژی که به فناوری باتری و سطح کاهش آب دقیقه  55 و ساعت2شارژ مجدد به مدت  

 In10=Imaxو با بیشینه جریانی که به )  رجوع شود2به جدول (مربوط به آن بستگی دارد 

 و )  رجوع شود2-1-7به زیربند (محدود می شود 

 )VL,L,N( حسب آمپر  برIn5/2=I با جریان ثابت دقیقه 5به مدت  

 )VRLA( بر حسب آمپر In5/0=I با جریان ثابت دقیقه 5به مدت  
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 و قبل از تکمیل تعداد دشارژآزمون باید در صورتی به پایان برسد که ولتاژ باتری در طول    9-6-2-5

  ). رجوع شود10به بند ( افت نماید V50/10مورد نیاز چرخه ها به کمتر از 

در یک محفظه سرما با گردش ساعت  20 باتری باید به مدت کمینه  چرخه ها،پس از پایان  9-6-2-6

 قرار داده شود تا زمانیکه دمای یکی از سلول های میانی به -C°1±C°18هوای تحت فشار در دمای 

C°2±C°18-برسد .  

  . شوددشارژ Icc6/0سپس باتری باید بعد از پایان دوره سرما با جریان    9-6-2-7

این مقدار نباید .  ، ولتاژ مابین ترمینال های باتری باید اندازه گیری شوددشارژ از s30د از بع  9-6-2-8

  . بعد از آن باید متوقف شوددشارژ بوده و عمل V2/7کمتر از 

  :شرایط شارژ  9-6-2-9

 یا نوع باتری)  رجوع شود2به جدول (ولتاژ شارژ به فناوری باتری و بنابراین به سطح کاهش آب باتری 

در صورتیکه این . بهتر است سطح کاهش آب همان مقدار اعالم شده توسط سازنده باشد. بستگی دارد

  . تعیین شود7-9 و 5-9مقدار در دسترس نباشد، توصیه می شود بوسیله آزمون های بند 

   ولتاژ شارژ– 2جدول 

 کاهش آب  ولتاژ

V10/0±V00/16   خیلی کم)VL(  

V10/0±V20/15   کم)L(  

V10/0±V80/14   معمولی)N(  

V10/0±V80/14 یا V10/0±V40/14) (تنظیم شدهدارای دریچه   )مطابق با توصیه های سازنده VRLA(  

  

  . رجوع شود10 براي تعداد چرخه ها به بند : الزامات  9-6-2-10

  2آزمون چرخه اي    9-6-3

یا زیربند      )  منفذدارباتری های (2-2-8آزمون باید بر روی باتری هایی که طبق زیربند    9-6-3-1

  .شارژ شده اند، انجام شود) VRLAباتری های  (8-2-4

 ، -C°1±C°18 سریع در دمای دشارژبطور کلی در تمام مدت آزمون، به استثنای آزمون    9-6-3-2

محل ترمینال باتری باید دست کم .  قرار داده شودC°2±C°25باتری باید در یک وان آب با دمای 

mm15نه  و بیشیmm25در صورتیکه چندین باتری بطور مشابه در وان آب .  باالتر از سطح آب باشد

  . باشدmm25باشند، فاصله بین هر یک از آن ها و فاصله تا دیواره های وان باید دست کم 

در صورت نیاز در طول مدت آزمون برای حفظ سطح الکترولیت طبق توصیه های سازنده    9-6-3-3

» کاهش خیلی کم آب«یا » با کاهش کم آب«به استثنای باتری های ( مقطر اضافه نمود باید به باتری آب

  ).VRLAو باتری های 
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  : چرخه باید به یک دستگاه متصل نمود هرچرخه عبارت است از18باتری ها را جهت انجام    9-6-3-4

   بر حسب آمپرIn5=Iبا جریان ساعت  2 به مدت دشارژیک ) الف

  :ز آنبالفاصله بعد ا) ب

در ولتاژی که به فناوری باتری و سطح کاهش آب مربوط به آن دقیقه  45وساعت 4شارژ مجدد به مدت 

به زیر بند ( محدود می شود In5=Imaxو با بیشینه جریانی که به )  رجوع شود2به جدول (بستگی دارد 

 و )  رجوع شود7-1-2

 )VL,L,N( بر حسب آمپر In5/2=I با جریان ثابت دقیقه15به مدت  

 )VRLA( بر حسب آمپر In5/0=I با جریان ثابت دقیقه15به مدت  

 4-2-8یا زیربند ) باتری منفذدار (2-2-8 طبق زیربند C°2±C°25باتری باید در دمای    9-6-3-5

محدود ساعت  6شارژ شود، با این تفاوت که زمان های شارژ در ولتاژ ثابت به ) VRLAباتری های (

  .شوند

بصورت مدار باز انبارش ساعت  5 ، به مدت C°2±C°25ی را باید در همان دمای باتر   9-6-3-6

  .نمود

 شود دشارژ V05/0±V00/10 تا رسیدن به ولتاژIn5=Iسپس باتری باید با جریان   9-6-3-7

  )C:ظرفیت(

  . شارژ مجدد شود4-2-8 یا 2-2-8سپس باتری باید طبق زیربند     9-6-3-8

 یک واحد آزمون چرخه ای را تشکیل 8-3-6-9 تا 2-3-6-9 زیربندهای ترتیب موجود در   9-6-3-9

  .می دهند

 باید تا رسیدن به تعداد مورد نیاز واحدها 8-3-6-9 تا 2-3-6-9ترتیب کامل زیربندهای   9-6-3-10

  . باشد 0.5Cn≥  C در پایان آخرین واحد، ظرفیت واقعی باید . تکرار شوند

 ، باتری باید در محفظه سرما با گردش هوای  0.5Cn  ≥C معیار در صورت دستیابی به  9-6-3-11

 قرار گیرد تا زمانیکه دمای یکی از سلول -C°1±C°18در دمای ساعت  20تحت فشار به مدت کمینه 

  . برسد-C°1±C°18های میانی به 

  . شوددشارژ Icc6/0سپس باتری باید بعد از پایان دوره سرما با جریان   9-6-3-12

این مقدار نباید کمتر از . ، ولتاژ مابین ترمینال ها باید اندازه گیری شوددشارژ از s30بعد از   9-6-3-13

V2/7 بعد از آن متوقف شوددشارژ بوده و عمل .  

  . رجوع شود10برای تعداد واحدها به بند : الزامات  9-6-3-14

 تا Ah60 از 20C با قابل کاربرد تنها براي باتري هاي منفذدار (3آزمون چرخه اي    9-6-4

Ah220(  
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شارژ شده اند، ) باتری های منفذدار (2-2-8آزمون باید بر روی باتری هایی که طبق زیربند   9-6-4-1

  .انجام شود

 قرار داده C°2±C°40بطور کلی در طول مدت آزمون، باتری باید در یک وان آب در دمای   9-6-4-2

در صورتیکه .  باالتر از سطح آب باشدmm25و بیشینه  mm15محل ترمینال باتری باید دست کم . شود

چندین باتری بطور مشابه در وان آب باشند، فاصله بین هر یک از آنها و فاصله تا دیواره های وان باید 

  . باشدmm25دست کم 

       در صورت نیاز در طول مدت زمان آزمون و برای حفظ سطح الکترولیت مطابق با   9-6-4-3

  .سازنده باید به باتری آب مقطر اضافه نمودتوصیه های 

هر چرخه عبارت . باتری ها را جهت انجام یک سری چرخه باید به یک دستگاه متصل نمود  9-6-4-4

  :است از

  . برحسب آمپر3 مشخص شده در جدول دشارژ به مدت یک ساعت با جریان دشارژ) الف

  . برحسب آمپر3ن شارژ مشخص شده در جدول با جریاساعت  پنجبالفاصله بعداز آن شارژ به مدت ) ب

  . یک چرخه دوام را تشکیل می دهندتخلیهاین شارژ و 

   و جریان شارژدشارژ جریان -3جدول شماره 

  Ah220 تا و خود Ah90باالتر از   Ah90 تا و خود Ah60باالتر از   ) ساعته20(ظرفیت باتري 

  A(  20  40 (دشارژجریان 

  A(  5  10(جریان شارژ 

  

 و تا 3 مشخص شده در جدول دشارژ چرخه دوام، در جریان 25در طول آزمون، بعد از هر    9-6-4-5

 باید دشارژمدت زمان .  پیوسته صورت می گیرددشارژ، یک V2/10رسیدن ولتاژ ترمینال باتری به 

  .برحسب ساعت ثبت شود

ن عمل تا زمانی ادامه  شارژ شود و ای3سپس باتری باید در جریان مشخص شده در جدول    9-6-4-6

 یکبار اندازه گیری می شوند، در دقیقه15دارد که ولتاژ ترمینال باتری یا چگالی ویژه الکترولیت که هر 

  .سه مقدار خوانده شده متوالی ثابت باقی بمانند

  ظرفیت باتري بدست آمده   9-6-4-7

از آن برسد، آزمون   چرخه ای  یا کمتر Ce ظرفیت بیست ساعته باتری 40%هنگامیکه ظرفیت باتری به 

تعداد کلی واقعی چرخه های دوام را می توان از نمودار توصیف . کامل شده است و بهتر است قطع شود

  .شده در باال بدست آورد
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 ظرفیت 40%تعداد مورد نیاز چرخه های دوام همان تعدادی تعریف می شود که ظرفیت به    9-6-4-8

 که تعداد مورد نیاز را بصورت رابطه ای از 10عداد بدست آمده از بند  برسد و تCeبیست ساعته باتری 

  .ظرفیت بیست ساعته باتری نشان می دهد

  )دقیقه150  تادقیقه40 از Crقابل کاربرد براي باتري هاي با  (4آزمون چرخه اي    9-6-5

یا زیربند      ) ذدارباتری های منف (2-2-8آزمون باید بر روی باتری هایی که طبق زیربند    9-6-5-1

  .شارژ شده اند، انجام شود)VRLAباتری های  (8-2-4

یا  (C°2±C°40بطور کلی در تمام طول مدت آزمون، باتری باید در یک وان آب با دمای    9-6-5-2

C°3±C°75 (محل ترمینال باتری باید دست کم . قرار داده شودmm15 و بیشینه mm25 باالتر از 

ورتیکه چندین باتری بطور مشابه در وان آب باشند، فاصله بین هر یک از آن ها و در ص. سطح آب باشد

  . باشدmm25فاصله تا دیواره وان باید دست کم 

در صورت نیاز در طول مدت بخش چرخه ای آزمون، بهتر است به الکترولیت آب مقطر    9-6-5-3

یا باتری های » ش خیلی کم آبکاه«یا » کاهش کم آب«به استثنای باتری های با (اضافه نمود 

VRLA(  

هر . باتری ها باید جهت انجام یک سری چرخه های پیوسته به یک دستگاه متصل شوند   9-6-5-4

  :چرخه عبارت است از

  A1/0±A25 با جریان S1±S240 باتری به مدت دشارژ) الف

شینه ولتاژ شارژ  و بیA1/0±A25 با بیشینه جریان شارژ S1±S600و بدنبال آن شارژی به مدت ) ب

V03/0±V80/14  

+h12  در مدت زمانفاصله زمانی بین دوره های شارژ و دشارژ نباید  همچنین
 h  -0h100،  از s10    

  .بیشتر شود

  ساعت70 تا 65  به مدت2-5-6-9باتری را باید در همان دمای انتخاب شده در زیربند    9-6-5-5

  .بصورت مدار باز انبارش نمود

 با جریان s30، به مدت 2-5-6-9سپس باتری باید در همان  دمای انتخاب شده در زیربند    9-6-5-6

و تعداد چرخه های توصیف شده در زیربند ) s30) S30Uولتاژ ترمینال در .  شوددشارژ Iccراه اندازی سرد 

  . باید ثبت شوند9-6-5-4

  . قرار داده شودبهتر است باتری بدون شارژ جداگانه در آزمون چرخه ای   9-6-5-7

به ) s30) S30Uآزمون چرخه ای زمانی کامل در نظر گرفته می شود که ولتاژ ترمینال در   9-6-5-8

در مقابل تعداد چرخه ها باید ) s30) S30Uبا رسم منحنی مقادیر ولتاژ در .  افت نمایدV20/7کمتر از 

 را قطع می کند، باید V20/7 مقدار در این منحنی، نقطه ای که در آن خط. تعداد چرخه ها تعیین شوند

  .تعداد چرخه های گزارش شده برای باتری باشد
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  . رجوع شود10 برای تعداد چرخه ها به بند : الزامات  9-6-5-9

  ترتیب آزمون دوام  9-6-6

  . قرار می گیرند5و4بر طبق این طبقه بندی، باتری ها در معرض ترتیب آزمون تعریف شده در جدول 

  یب آزمون دوام در باتري هاي منفذدار ترت-4جدول 

  

  طبقه باتري                   

  آزمون

Aa  Bb  C 

  �  �  �  فرسایش

      �  )C°40( چهاریاچرخه یک 

    �    چرخه دو یا سه

  �      )C°75 (4چرخه 

  

a(  آزمون چرخه اي باتري هاي طبقهA:  

.  مطابقت داشته باشندC°40 باتری ها باید با آزمون چرخه ای یک یا آزمون چرخه ای چهار در دمای

  انتخاب بین آزمون چرخه ای یک و آزمون چرخه ای چهار برعهده سازنده باتری خواهد بود

b(  آزمون چرخه اي باتري هاي طبقهB: 

انتخاب بین . یا آزمون چرخه ای سه مطابقت داشته باشند) ترجیحاً(باتری ها باید با آزمون چرخه ای دو 

  .ن چرخه ای دو بر عهده سازنده باتری خواهد بودآزمون چرخه ای سه و آزمو

  VRLAباتري هاي  در  ترتیب آزمون دوام -5جدول 

    طبقه باتري                  

  آزمون

A B 

  �  �  فرسایش

    �  )C°40( چهاریاچرخه ای یک 

  �    2چرخه ای 

  

  آزمون مصرف آب   9-7

  .این آزمون تنها برای باتری های منفذدار بکار می رود

 با  باتریسپس  و   نموده  باید تمیز و خشک  است  شارژ شده2-8 بند   طبق  را بعد از آنکه باتری   9-7-1

  ).1W(وزن شود  � 05/0%قت د

قرار داده  1-6-9 بند  زیر  با شرایط  مشابه C°2±C°40   با دمای  آب  وان  باید در یک باتری   9-7-2

  .شود
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 اندازه گیری باتری  های دو سر ترمینالکه در  (V05/0 V �40/14 ژ ثابت ولتا با باید  باتری   9-7-3

  .شودشارژ ساعت  500   زمان بمدت)  شده

 با 1-7-9 بند  زیر  در  مشابه  شرایط  باید تحت  شارژ، باتری اضافه  زمان  مدت  بعداز این بالفاصله  9-7-4

  )1W(شود   ، وزن  مشابه مقیاس

  . مقایسه شود10 باید محاسبه شده و با الزامات ذکر شده در بند Cn/(W1-W2)نسبت    9-7-5

  آزمون استقامت در برابر لرزه   9-8

 انبارش C°2±C°25در دمای ساعت  24، باتری را باید به مدت 2-8بعد از شارژ طبق بند   9-8-1

  .نمود

  :گردد  ر انجام می این عمل به شکل زی.باتری باید محکم به میز آزمون لرزه بسته شود   9-8-2

 با رزوۀ   و پیچهای  مناسب  نگهدارندۀ های  و گیره  بدنه  پایینی  قسمت  روی  تحتانی ها یا نگهدارندۀ ـ لبه

 M8 ، با گشتاور بایدN25-N15 شوند، یا  محکم   

  به( mm X عرضکمینه  با   باتری  مجموعۀ در/  و یا  بدنهباالیی   های  لبه  روی  دار فلزی  لبه قابیک ـ 

   و با گشتاورM8   با رزوۀ  و مهره  چهار عدد پیچ  توسط لرزهآزمون  میز  بهباید ، ) رجوع شود5  جدول

N12-N8 بسته شود.  

 ساعت قرار Tبمدت  Hz35  تاHz30 فرکانس  و با  عمودی  لرزۀ  یک  باید در معرض باتری   9-8-3

  ). رجوع شود6به جدول (گیرد 

  . تا حد امکان سینوسی باشنداین لرزه ها باید

  ). رجوع شود6   جدول به( باشد Z باید برابر مقدار   باتری  به  اعمالی  شتاب بیشینه

 باتخلیه    شارژ مجدد در معرض  باید بدون ، باتری  لرزه  از پایان  چهار ساعت بعد از بیشینه   9-8-4

  .قرار گیرد C°2±C°25   و در دمایI=Icc  جریان

  . باید ثبت شودS30U   باتری ، ولتاژدوسرترمینال تخلیه s30 بعداز

    در برابر لرزه  استقامت  مقادیر آزمون-6  جدول

   باتریطبقه  

  C,A  B  

X  mm 15 mm33  

T h2  h8  

Z 2m/s1±2m/s30  2m/s1±2m/s50  
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    الکترولیت  حفظ آزمون    9-9

   مدار باز در دمای   بصورت  ساعتچهار  بمدتباید ا  ر ، باتری2-8 بند طبق شارژ  بعد از عمل   9-9-1

C°2±C°25 داقرار د.  

  سطوح. شود  می تنظیممقطر   با آب  تا حد بیشینه  هر سلول  الکترولیت ، سطح  لزوم در صورت   9-9-2

  .شوند   باید تمیز و خشک  باتری خارجی

   شدن  هر کج  بین  و فاصله وده نم  کج  در هر جهتs30  کم  را باید دست باتریسپس   9-9-3

  .باشد  میزیر بترتیب

   ، شود  کج  ثانیه  یک  بیشینه و بمدت  عمودی  حالت  به  نسبتC°45  باید تا زاویۀ  باتری-  الف

  . شود  نگهداری  ثانیهسه   بمدت  وضعیت  باید در این  باتری-  ب

  . عمودی برگردد  وضعیت  به  ثانیه  یک  زمان مدت بیشینه باید در   باتری-  پ

   برروی  الکترولیت  ازمایع  نشانی  هیچ3-3-9در تمام آزمون های توصیف شده در زیربند   9-9-4

   کلیه مشاهدات باید ثبت شوند. شود همشاهدمنفذهای باتری نباید 

 بعد) ریا باتري با صفحات از قبل شارژ شده د(   شارژ خشک هاي   باتري اندازي  راهاجراي    9-10

    سازي فعال  از

 باید در  سازندهدستورالعمل   طبقسازنده یا  بوسیله   شده  تهیه  و الکترولیت  شارژ خشک باتری -9-10-1

  ).  از پر کردن قبل (انبارش شودساعت  12  بمدت  کم دست C°2±C°25  دمای

   داده  نشان  باید تا سطح ریبات در صورت عدم اعالم دستور العمل راه اندازی توسط سازنده،   9-10-2

 I=Icc    با جریانباید  ، باتری  محیط  در دماییک ساعت  مدتبعد از .  پر شود  از الکترولیت  سازنده توسط

  .تخلیه شود s30به مدت 

  . متوقف شوددشارژو بعد از آن عمل ) S30U(، ولتاژ باید ثبت شود s30 دشارژبعد از مدت زمان 
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  اماتالز  10

  . خالصه شده اند7الزامات قابل کاربرد براي ویژگی هاي عملکردي ضروري در جدول 

  

   خالصه الزامات-7جدول 

  توضیحات  الزامات  ویژگی هاي عملکردي

 Ahبر حسب  Ce≥Cn  )1-9بند (ظرفیت بیست ساعته 

  بر حسب ظرفیت ذخیره Cr,e≥Cr,n  )2-9بند (ظرفیت ذخیره 

یا -C°18سرد در دماي آزمون اجراي راه اندازي 

C°29-) 3-9بند ) (در صورت مشخص بودن(  

V5/7≥ S10U  

V2/7≥ S30U  

S40≥ V6t  

)S40+S6/0/30=(S90≥کل زمان  

  اجباري

  اجباري

  اختیاري

   Io ≥ Ica  )4-9بند (پذیرش شارژ 

   V0/8 ≥ S30U  )5-9بند (بقاي شارژ 

  )6-9بند (دوام 

  )1-6-9بند  (فرسایشآزمون 

  )2-6-9بند  (1آزمون چرخه اي 

  )3-6-9بند  (2آزمون چرخه اي 

  )4-6-9بند  (3آزمون چرخه اي 

  بند  ) (C°75 وC°40در دماي   (4آزمون چرخه اي 

9-6-5(  

  

  4=تعداد واحدها

  120 = تعداد چرخه ها

  5 = تعداد واحدها

  a82+ �Cn8/2 = تعداد چرخه ها

  b581+ �Cr,n34 = تعداد چرخه ها

  

  

  خص بودنیا باالتر در صورت مش

  یا باالتر در صورت مشخص بودن

  یا باالتر در صورت مشخص بودن

  یا باالتر در صورت مشخص بودن

  )7-9بند (مصرف آب 

  )N(باتري هاي معمولی 

  )L(باتري هاي با کاهش کم آب 

  )VL(باتري هاي با کاهش خیلی کم آب 

  

   بدون الزامات

Ah/g4  <  

Ah/g1 <   

  

  

   V2/7 ≥ S30U  )8-9بند (لرزه 

بدون نشانی از مایع الکترولیت بر روي   )9-9بند (حفظ الکترولیت 

  )بایک نقطه از منفذ خروجی(منافذ باتري 

  

   V2/7 ≥ S30U  )10-9بند (اجراي راه اندازي بعد از فعال سازي 

 و 1-9به بند (ه در باال را رعایت کنند  مربوطدشارژ و اجراي راه اندازي سرد، مقادیر مشخص باید دست کم یکی از سه Cr,e یا Ceدر مورد مقدار 

  ) رجوع شود3-9 و 9-2

a 20 این فرمول برايC از Ah60 تا Ah220بکار می رود .  

bاین  فرمول  r  C بکار می روددقیقه150 تا  دقیقه40از .  

  کاهش مجاز% 5شتري باشند به میزان  داراي مدت زمان ماندگاري  بی8 تنها در صورتی که طبق  یادآوري بند  cr.e   وceمقادیر  –یادآوري 

  می باشد
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    الف پیوست 

 Cr.n  وCn   بین رابطۀ

  ) الزامی(

  

یر تخمین فرمول زبا استفاده از )  ساعت آمپربرحسب (Cn  مقدار می تواند از) برحسب دقیقه (Cr.nمقدار 

  :زده شود 

Cr.n = � (Cn) 
�  

  :که 

  1201/1  شده دریچۀ تنظیمدارايهاي   تري و با1828/1هاي پر شده   براي باتري = �

  1339/1  شدهدریچۀ تنظیمداراي هاي    و باتري7732/0هاي پر شده   براي باتري = �

  : متقابل فرمول

Cn = � (Cr.n) 
�  

  :که 

  8928/0  شدههاي داراي دریچۀ تنظیم   و باتري8455/0هاي پر شده   براي باتري = �

  8939/0  شدههاي داراي دریچۀ تنظیم   و باتري2429/1هاي پر شده   براي باتري = �
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    ب پیوست

    ایمنی چسب بر

  ) الزامی(

    نماد رنگیشش  تعریف  1 ـ  ب

  .  است  شده  داده  نشان1.  ب  در شکل5-1-6 در بند   ذکر شده نمادهاي

    ایمنی  برچسب  نمادهاي-1.  ب شکل

  .باشند mm10  ابعاد  با کمینۀ  است  شده  داده  نشان2.  ب کل در ش  که  ابعاد معمول نمادها باید داراي

  

  

  

  

    ایمنی  برچسب  ابعاد نمادهاي-2.  ب شکل

  شده   داده  نشان1.  ب  در شکل  مثال براي( ، قرار گیرند  باتري  سطح  در باالترین  گروهی نمادها باید بصورت

  .درج شده باشد نمادها   با این  به هیچ زبانی نباید همراه  توضیحی هیچ .) است

  .دن شو  آورده  مناسب  زبان  خودرو به  راهنماي  نمادها باید در دفترچه مفاهیم

  براي  اطالعاتی  شامل  که  باتري  راهنماي  نمادها باید در دفترچه  در بازار، مفاهیم  باتري  عرضۀ در هنگام

  .دن شو باشد، آورده  می  و غیره ختار باتري و سا  جابجائی  براي  الزم هاي ، احتیاط ضمانت

  :  از نمادها بقرار زیر است  هر یک مفاهیم

   .  است  ممنوع  و جرقه  با شعله  مستقیم ، تماس سیگار کشیدن  )قرمز(

  .  است  اسیدي  از نوع  باتري   )زرد(

    .  است  ضروري  ایمنی  از عینک  استفاده   ) آبی( 

  . شود  رجوع اندازي  راه  جهت  سازنده عمل دستورال به  ) آبی( 

    . دور نگهدارید  کودکان از دسترس  )قرمز(

  خطر انفجار گاز  )زرد(
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