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 اسهای قابل استفاده در یوپ  انواع باتری

ی یم ترین نوع باشند. مناسبانواع باتری شامل: رسب اسید، نیکل کادمیوم، لیتیوم یون و سیلور آلکالی 

 بسته که نیاز به یم (lead acid) اس، نوع رسب اسیدباتری برای یون  
ً
باشد و بیشتر با درپوش کامال

ولتر  2باال از باتری  آمت  ساعتالبته در .گردداستفاده یم ولت12ولتاژ رسویس و نگهداری ندارد و با 

 .گردداستفاده یم

ی   .شودسال باشد از باتری نیکل کادمیوم استفاده یم 10که نیاز به طول عمر باالتر از صورتیدر همچنی 

 

 اسعمر باتری یوپ   امل مؤثر در افزایش طولعو 

ی طول عمر باتری ح زیر یممواردی که برای تضمی   :باشدهای سیلد اسید باید رعایت شوند به رسر

 برریس محل استقرار باتری از نظر تهویه و گردش مناسب هوا    -

ی     -  بی 
ً
هانی که تری در محیطبا نصبدرجه سانتیگراد(.  35تا  10دمای مناسب محل نصب )معموال

ی  و کاهش دما های سیلد( به ویژه در باتریکند )کم یم  عمر باتریاز طول دارند  نی باال دمای ظرفیت کمتر

 .میدهدکننده قرار در اختیار مرصفرا از باتری 

 های مکانییک و بدور از موتورهای دوار و ژنراتورها در محل نصبها و تنشعدم وجود لرزش    -

و استاتییک قوی در محل استقرار باتریهای عدم وجود میدان    -  مغناطییس و الکتر

 های محییط نظت  گوگرد، گرد و خاک و دود نزدیک محل نصبدوری از آالینده    -

های ناخواسته برریس رطوبت محل؛ رطوبت زیاد با تشکیل شبنم روی باتری یم    - تواند مست 

 .باتری را با ریسک مواجه سازدخودی باتری را تسهیل نموده و شارژ شدن کامل خودبه

 از نوعبرریس ارتفاع محل نصب؛ در مورد باتری    -
ً
تواند ، افزایش ارتفاع، یمVRLA های سیلد مخصوصا

 .ها را ترسی    ع نمایدعملکرد دریچه تخلیه گاز باتری با فشار داخیل کمتر را سبب شود و خرانی باتری

 درجه سانتیگراد( و دشارژ باتری 20در دمای  ولت 2.3برریس ولتاژ شارژ )حداکتر تا     -

تواند با تولید درصد ظرفیت نایم باتری( و دشارژ باتری؛ ولتاژ باالتر یم 10برریس جریان شارژ )حداکتر     -

گاز فشار داخیل باتری را افزایش داده و منجر به تخریب باتری شود. بهتر است شارژر، قابلیت تنظیم 

ات دما را داشته باشد با کاهش دما ولتاژ افزایش و با افزایش دما کاهش یابد. دشارژ ولتاژ، متناسب با تغی ت 

 
ً
باتری با جریان زیاد به خصوص برای باتری سیلد مجاز نیست؛ حداکتر مقدار جریان دشارژ معموال

ه باشد تواند خرانی تدریجی باتری را در ن  داشتشود که عدول از آن یمتوسط سازندگان باتری مشخص یم

 .این مقدار برای سیلد حداکتر دو برابر ظرفیت نایم باتری است

ل ریپل ولتاژ شارژ )حداکتر     -  درصد(± 1کنتر

ولیتاطمینان از سالم بودن باتری    -  ها و عاری از هرگونه نشت الکتر

ل ترمینال باتری و اطمینان از استحکام و سالمت آن    -  کنتر

ییک در نظر گرفته شده برای باتری متناسب با جریان دشارژ آنها یا اتتناسب کابل    -  صاالت الکتر

)ارت( با اهم مناسب؛ مقدار اهم مقاومت     - ی اتصال محفظه و اجزای دیگر نگهدارنده باتری به سیم زمی 

، بایستر کمتر از  ی  .ولت باید باشد 10اهم و اختالف ولتاژ آن نسبت به سیم نول، کمتر از  2زمی 
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های باتری برای اتصال به همدیگر و به کابل اتصال شارژر بایستر توسط پیچ و مهره و مام ترمینالت    -

 .اس سفت شودوارسر مناسب با روش مشخص شده در دستورالعمل سازندگان باتری و یون  

 2.4ایل   2.3تا   درصد جریان اسیم باتری 10تا  5اگر باتری مدنر طوالنی در انبار بوده بهتر است با     -

 .ولت برای هر سل شارژ شود

ورت    - ها )بخصوص باتری اسیدی معمویل و سیلد( های نگهداری صحیح باتریشارژر خوب ییک ازضی

 .دهداست؛ هرگونه خرانی طوالنی مدت در شارژر و یا ریپل ولتاژ و جریان شارژ باال عمر باتری را کاهش یم

های مجموعه منجر به خرانی سایر باتری تواند یک باتری یمخرانی های باتری )رسی و موازی( در بانک    -

ی شود. بنابرین جایگزیتی باتری ی های باتری مشخص یمهای خراب که در روند مراقبتنت  شوند برای تضمی 

 .ها الزم استطول عمر سایر باتری

ی از  (End Volt) شودحداقل ولتاژی که باتری تا آن ولتاژ تخلیه یم    - های مؤثر درخصوص عمر  نت  پارامتر

ی تر از  شود، عمر باتری به رسعت ولت برای هر سلول دشارژ  1.7باتری است اگر باتری تا ولتاژهای پایی 

ی یم شود. لذا برای رسیدن به مقادیر نایمکاسته یم تواند مؤثر عمر باتری تنظیمات حداقل ولتاژ باتری نت 

 .باشد

تواند برداری یماس در تمام مراحل، از نصب تا بهرهندگان باتری و یون  های ساز رعایت دستورالعمل    -

ی نمایدعملکرد و طول عمر مفید باتری و یون    .اس را تضمی 

 

  : های نیکل کادمیوم و رسب اسید چه تفاونر دارند باتری

 .باشنداس یمها در صنعت یون  کادمیوم از پرکاربردترین انواع باتریاسید و نیکلهای رسبباتری

 : تاریخچه -1

ی بار توسط 1859در سال  (Lead Acid) باتری رسب اسید- یکدان فرانسوی به نام برای اولی  ی  یک فت 

Gaston Planté ی باتری با قابلیت شارژ مجدد بصورت تجاری به بازار عرضه شد  .به عنوان اولی 

ع سوئدی به نام 1899در سال  (Nickel Cadmium) باتری نیکل کادمیوم-  توسط یک مختر

Waldemar Jungner  ها در فاده از این باتریتمایل چندانی به است 1960ابداع گردید. تا اوایل دهه

ییک به ویژه در آمریکا و ژاپن  صنایع وجود نداشت ویل پس از آن و با افزایش چشمگت  مصارف الکتر

  .طرفدار پیدا کرد

 : مواد سازنده باتری -2

و قطب منفی یا کاتد از  (PbO2) آند یا قطب مثبت از اکسید رسب :(Lead Acid) باتری رسب اسید

ولیت آن محلول اسید سولفوریکتشکیل شده  (Pb) رسب باشد. یم (H2O) و آب (H2SO4) و الکتر

ی   بی 
ً
 .دهددرصد از کل محلول را تشکیل یم 40تا  25اسید سولفوریک خالص عموما

بخش عمده قطب مثبت را تشکیل  (NiOOH) هیدرات نیکل :(Nickel Cadmium) باتری نیکل کادمیوم

 دهنده قطب منفی است. عنرص غالب در مواد تشکیل (Cd) دهد در حایل که کادمیوم اسفنجی یم

http://www.zenerco.com/مقاله/مقاله-در-زمینه-باتری/72-باتریهای-نیکل-کادمیوم-و-سرب-اسید-چه-تفاوتی-دارند؟
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ولیت باتری را دارد. غلظت هیدروکسید  (KOH) هیدروکسید پتاسیم محلول - ی نقش الکتر در آب نت 

ی   بی 
ً
ولیت است 35تا  20پتاسیم عموما   .درصد از کل محلول الکتر

 : قیمت -3

ی باتری  بی 
ً
نه مشابه خود از نوع رسب اسید هستند. البته برابر گرانتر از نمو  4تا  2های نیکل کادمیوم حدودا

برابر  5بسته به کیفیت و نوع آلیاژ و تکنیک ساخت باتری این امکان وجود دارد که این اختالف بیشتر از 

و از باتری ی نت  ی دلیل رسمایه اولیه مورد نیاز برای تأمی  ی بشود. به همی  های نیکل کادمیویم بسیار باالتر نت 

روند؟ ادامه مطلب های نیکل یمکنندگان رساغ باتریس چرا همچنان طیفی از مرصفتمام خواهد شد. پ

 پاسخ این سؤال را خواهد داد. 

 : طول عمر  -4 

ها وجود دارد و آن اینکه با افزایش تعداد دشارژ یک قانون کیل در ارتباط با طول عمر اکتر انواع باتری

ی حساس هستند. به باتری طول عمر آن کم خواهد شد. اما هر دو باتری  نیکل و رسنی به عمق دشارژ نت 

 باتری بطور متوسط 
ً
درصد دشارژ شود طول عمر آن بسیار بیشتر از حالتر  30این معتی که اگر فرضا

های نیکل کادمیوم بسیار گرانتر از گردد. گرچه باتریدرصد دشارژ یم 80است که بطور متوسط تا 

توان آنها را دشارژ کرد بسیار بیشتر از هانی که یمسیکل های رسب اسیدی هستند اما تعداد باتری

 . های رسنی استباتری

 : حساسیت به دما  -5

شوند، زیرا درجه سانتیگراد پیشنهاد یم 35تا  10های رسب اسیدی بیشتر برای عملکرد در محیط باتری

ات دما حساسیت زیادی از خود نشان یم های رسب اسیدی دهند. ظرفیت ظاهری باترینسبت به تغیت 

 افت یم
ً
ی با افزایش دما عمر متوسط آنها به شدت نسبت به کاهش دما رسیعا  دیگر نت 

کند و از طرفی

شود!(. اما های رسب اسیدی نصف یمدرجه، طول عمر مفید باتری 10یابد )با افزایش هر کاهش یم

ی از خود نشانباتری دهند. به ویژه در مواردی یم های نیکل کادمیوم نسبت به تغیت  دما حساسیت کمتر

ین گزینه استفاده از باتریکه باتری یم د بهتر ی مورد استفاده قرار گت  های نیکل بایست در دماهای پائی 

ی  ی بی  ی درجه سانتیگراد است.  60تا  20-است. بازه دمانی مناسب برای عملکرد باتری نیکل کادمیوم چت 

ی با افزایش دما  وریست که گرچه  .یابدکاهش یم  البته طول عمر متوسط آن نت  ی ضی اشاره به این تفاوت نت 

توان حتر های نیکل را یمهای رسنی است، اما باتریهای نیکل چندین برابر باتریدشارژ داخیل در باتری

ی انبارش نمود، اما باتری ی نگهداری های رسب اسیدی را نیمبطور دشارژ کامل نت  بایست با سطح شارژ پائی 

 یابد. در این صورت باتری سولفاته شده و طول عمر مفید آن به شدت کاهش یمکرد. زیرا 
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 : نحوه افت ولتاژ در هنگام دشارژ  -6 

 تا لحظات آخر افت چندانی ندارد و یمولتاژ باتری
ً
توان با تقریب، آن را ثابت های نیکل کادمیوم تقریبا

 . یابد ارژ، به تدری    ج کاهش یمهای رسب اسیدی در هنگام دشفرض کرد. اما ولتاژ نهانی باتری

 

 

 محیط زیست -7
ی

 : آالیندگ

ی )رسب و کادمیوم( استفاده شده است، که این به معتی دیر  در ساختار هر دو نوع باتری از فلزات سنگی 

ها بدرستر انجام نشود هردو به ی باتریترکیتی این فلزات است. در صورنر که پروسه بازیافت الشه

ی حال نمایند. اما پروسه بازیافت کادمیوم پیچیدهیمشدت محیط زیست را آلوده  تر از رسب بوده و در عی 

 رسطان
ً
 .باشدزا یماین فلز شدیدا

 : سایز و وزن و پروسه ساخت -8

ی حال نسبت تری از باتریهای رسب اسیدی روند ساخت سادهباتری های نیکل کادمیویم دارند. اما در عی 

ه شده در باتری به وزن ین مقادیر  انرژی ذخت  ی انواع باتری مهم آن، ییک از کمتر   50تا  30  .هاستبی 

Wh/kg  ،ی درصورنر که چگایل انرژی به وزن در باتریباتری رسب اسید ی بی  ی  های نیکل کادمیوم چت 

45Wh/kg  ی  30 های نیکل کادمیومباشد. این بدان معتی است که باترییم 80تا درصد انرژی بیشتر

ه یمهای رسب اسیدی در یک وزن نسبت به باتری کنند. پس در مواردی که وزن برابر، در خود ذخت 

 . شود های نیکل کادمیوم توصیه یمها مهم است استفاده از باتریمجموعه باتری

 : رسعت شارژ  -9

ی شارژ نمود درصورنر که  1های کوتایه همچون توان در زمانهای نیکل کادمیوم را یمباتری ساعت نت 

ی در حدود ساعت توصیه نیم 4در زمانی کمتر از های رسب اسیدی شارژ رسی    ع باتری ی  چت 
ً
 8شود و عموما

 . دانند ساعت را برای شارژ آنها مناسب یم 10تا 

 : جریان پیک دشارژ  -10

 باتری برابر جریان نایم آن توصیه نیم 5های رسب اسیدی با جریانی بیشتر از دشارژ باتری
ً
 9شود )فرضا

های نیکل کادمیوم را حتر با توان باتریآمت  دشارژ کرد( اما یم 45را نباید با جریانی بیش از  مت  ساعتآ

ی دشارژ نمو برا 15تا  10های جریان  د. بر جریان نایم خود نت 

 

 

http://www.zenerco.com/دانشنامه/ah
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 : های نیکلدر باتری (Memory Effect) ایی حافظهپدیده -11

ین نقاط ضعف بات ، وجود "پدیده حافظه" در باتری استریییک از مهمتر اگر  .های نیکل نسبت به رسنی

 تا 
ً
 شارژ نماییم. باتری حدود  60باتری را چندین بار فرضا

ً
درصد  60درصد ظرفیتش دشارژ کرده و مجددا

ده و اگر بار دیگر باتری را  درصد دشارژ نماییم این بار ناگهان  60بخواهیم بیشتر از را به "حافظه" ست 

شود که نتوان از ظرفیت باتری به طور نماید. این پدیده باعث یمیم لتاژ خروجی باتری افت شدیدیو 

 شارژ ایس که باتریمناسب استفاده نمود. به ویژه در کاربردهای یون  
ً
ها به حالت آماده به کار بوده و مرتبا

ها استفاده بهینه ی باتریشدهشود که نتوان از کل ظرفیت نصب شوند این پدیده باعث یمو دشارژ نیم

  .نمود

 

 

 : های باتریتفاوت ولتاژ نایم سلول-12

ی متفاوت است. ولتاژ هر سلول در بدلیل ساختار متفاوت شیمیانی دو باتری، ولتاژ نایم سلول هایشان نت 

ی دلیل برای ولت یم 2های رسب اسیدی ولت و در باتری 1.2های نیکل کادمیم باتری باشد. به همی 

کردن هم رسی کرد؛ در حالیکه رسی   سلول را با  10بایست ولت نیکل کادمیوم، یم 12ت یک باتری ساخ

ی ولتاژ را تولید خواهد نمود 6  .سلول باتری رسب اسیدی، همی 

 


