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STACJONARNE BATERIE KWASOWO-O£OWIOWE W SYSTEMACH 
ZASILANIA POTRZEB W£ASNYCH.

DOBÓR BATERII DO APLIKACJI.

Zbigniew £êgosz
ETC Plus S.A.
Ostrowiec Œwiêtokrzyski
zbigniew_legosz@etc.com.pl

I. Wstêp.

Przegl¹daj¹c wielokrotnie ró¿ne specyfikacje przetargowe systemów bateryjnych wymaganych 
przez inwestora, nieodparcie nasuwa siê jedno zasadnicze spostrze¿enie dotycz¹ce braku 
wystarczaj¹cych danych dla  zaprojektowania  optymalnego dla danej aplikacji systemu 
zasilania. Znacz¹ca iloœæ zapytañ o system bateryjny ogranicza siê do podania  pojemnoœci 
wymaganej baterii  i jej napiêcia znamionowego. Co wiêcej, nie wiadomo czy interesuj¹ca 
pojemnoœæ baterii to pojemnoœæ oœmiogodzinna (C ), dziesiêciogodzinna (C ), czy te¿, jak to ma 8 10

miejsce w niektórych systemach, stugodzinna (C ). Podanie poziomu napiêcia znamionowego 100

te¿ nie mówi o wszystkim. Przyk³adowo dla baterii 220V DC mo¿liwe jest stosowanie ró¿nej iloœci 
ogniw np.  od 102-108, a przy blokach 12V jest to 17 lub 18 bloków. 
Obok przypadków z niedostatkiem danych mo¿emy spotkaæ siê z ich nadmiarem. Czêsto 
nadmiar danych prowadzi do ich logicznej sprzecznoœci. W takich sytuacjach inwestor ponosi 
wysokie koszty nieoptymalnego, czêsto nadmiarowego rozwi¹zania.
Wa¿nym jest tak¿e prze³amanie pewnych  stereotypów egzystuj¹cych ci¹gle w œrodowisku 
inwestorów i projektantów wynikaj¹cych z szablonowego, rutynowego myœlenia.
S³u¿ê kilkoma przyk³adami:

•” W projekcie wykonanym 20 lat temu by³a przewidziana bateria o pojemnoœci C  = 300Ah. 10

Automatycznie wskazana w zapytaniu ofertowym bateria nie mo¿e mieæ pojemnoœci  
mniejszej" -   Pytanie: A czy  ktoœ stara³ siê zrobiæ bilans obci¹¿eñ?

•”W tym samym projekcie zafundowano inwestorowi  system 220V DC w oparciu o bateriê 
g³ówn¹ i dodawcz¹. - Pytanie: A mo¿e lepiej by³oby w ramach modernizacji uproœciæ uk³ad, 
kosztem podwy¿szenia  pojemnoœci i nieznacznego zwiêkszenia iloœci ogniw baterii g³ównej? 
(likwidacja baterii dodawczej, prostownika dodawczego - prosty uk³ad, mniejsze koszty).

•"...optujemy jedynie za bateriami w wykonaniu ogniwowym, bo gdy siê popsuje to... itd.". 
Efekt: Mimo ma³ych pojemnoœci baterii i dysponowaniu ograniczon¹ powierzchni¹,  
pojawiaj¹ siê  dziwaczne konfiguracje utrudniaj¹ce "¿ycie"  personelowi eksploatacyjnemu.

•"...system UPS w szafach, to i baterie w szafach". A ja mo¿e dokoñczê: Tylko nie wszystkie 
baterie s¹ do tego przystosowane. Pó³ biedy gdy s¹ one w osobnych, specjalnie 
zaprojektowanych szafach, gorzej gdy, aby do nich dotrzeæ nale¿y zdemontowaæ pó³ UPS-u. 
Przy braku kompatybilnoœci konstrukcji akumulatora z konstrukcj¹ mechaniczn¹ szafy lub 
rega³u piêtrzymy problemy  eksploatacyjne i zwiêkszamy ryzyko wypadku podczas obs³ugi 
lub inspekcji.

• "jeœli baterie to z p³yt¹ pastowan¹, bo s³ysza³em, ¿e inne s¹ nieodpowiednie..."- Tylko czy: 
ten" ktoœ" zdaje sobie sprawê z faktu, i¿ ¿ywotnoœæ tych baterii w aplikacjach stacjonarnych 
i typowym uk³adzie pracy jest generalnie najkrótsza bior¹c pod uwagê inne dostêpne techniki 
wykonania p³yt.
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Projekt systemu bateryjnego, powinien obejmowaæ zarówno dobór typu akumulatora do 
charakteru aplikacji  (w oparciu o dane systemowe, informacje o œrodowisku, parametry 
techniczne), jak i samo wymiarowanie. Nale¿y uwzglêdniæ tak¿e aspekty eksploatacyjne i koszty 
amortyzacji. W trakcie analiz dotycz¹cych wyboru systemu bateryjnego, wskazane jest tak¿e 
postawienie pytania: czy akceptujê kompromis pomiêdzy cen¹ a ¿ywotnoœci¹ systemu 
bateryjnego? Znamiennie ilustruje to poni¿szy przyk³ad.
"Po wizycie przedstawicieli handlowych w pewnym przedsiêbiorstwie i  prezentacji  dotycz¹cej 
zalet p³yt wielkopowierzchniowych Plante/GroE, u¿ytkownik uzna³ i¿ bêdzie to rzeczywiœcie 
remedium na jego problemy bateryjne. Niestety w kilka lat po zakupie stan¹³ przed faktem 
wymiany ogniw ze wzglêdu na problemy z uszczelnieniem wyprowadzeñ biegunowych. Mo¿e to 
zabrzmieæ ironicznie, ale p³yty wymienianych ogniw wygl¹da³y jak nowe i spokojnie mog³yby 
pracowaæ jeszcze nastêpne  20 lat !!! ".

Niniejszy referat jest prób¹ usystematyzowania  podstawowych czynników wp³ywaj¹cych na 
w³aœciwy dobór baterii akumulatorów do analizowanej  aplikacji. Przedstawiono i porównano  
parametry  najpopularniejszych konstrukcji i typów akumulatorów kwasowo-o³owiowych.

II. Przegl¹d technologii kwasowo-o³owiowych. Rodziny, typy, konstrukcja, 
wybrane parametry, zestawienia.

Akumulatory kwasowo-o³owiowe: ogniwa, lub grupy ogniw galwanicznych wtórnych. 
Odwracalne Ÿród³a  energii elektrycznej wykorzystuj¹ce energiê reakcji chemicznych                    
w trakcie których nastêpuje samorzutne przemieszczanie siê elektronów pomiêdzy reaguj¹cymi 
substratami (reakcje red-ox). Substratami  w reakcjach g³ównych zachodz¹cych w ogniwach 
kwasowo o³owiowych s¹: g¹bczasty  o³ów - Pb na elektrodzie ujemnej, oraz  PbO  na elektrodzie 2

dodatniej. Transport jonowy zapewnia elektrolit, którym jest rozcieñczony kwas siarkowy  H SO .2 4

Generalnie ca³¹ rodzinê akumulatorów kwasowo-o³owiowych mo¿na podzieliæ na dwie  
podgrupy:
Akumulatory kwasowo-o³owiowe klasyczne (z ciek³ym elektrolitem). Zwane s¹ one  inaczej 
otwartymi, ze wzglêdu na swobodne ujœcie gazów do otoczenia pochodz¹cych 
z elektrochemicznych reakcji pobocznych zachodz¹cych w ogniwach. Akumulatory te pracuj¹ 
pod normalnym ciœnieniem atmosferycznym. Wymagaj¹ okresowego uzupe³niania wod¹.
Akumulatory kwasowo-o³owiowe VRLA (valve regulated lead acid) - regulowane zaworem 
o jednostronnym dzia³aniu. Elektrolitem  jest tak¿e rozcieñczony kwas siarkowy z tym ze mo¿e on 
byæ:

ca³kowicie poch³oniêty przez separator miedzyp³ytowy (w postaci maty szklanej)           
i w ten sposób "unieruchomiony" - podtechnologia AGM 
zestalony w ca³ej objêtoœci ("unieruchomiony") poprzez dodanie do niego niewielkiej 
iloœci SiO  (krzemionki)- podtechnologia ¿elowa.2

Akumulatory VRLA pracuj¹ z nadciœnieniem wewnêtrznym regulowanym przez zawór.               
Ze wzglêdu na "szczeliny" w przypadku ¿elu, b¹dŸ wolne pory w  separatorze AGM, gazy             
z reakcji pobocznych przy p³ytach mog¹ ze sob¹ reagowaæ tworz¹c wodê pozostaj¹c¹                             
w akumulatorze (proces rekombinacji). Akumulatory te  czasami b³êdnie nazywane s¹ 
"szczelnymi", b¹dŸ "hermetycznymi" Wynika to z faktu, ¿e proces rekombinacji nie osi¹ga nigdy 
stuprocentowej sprawnoœci, st¹d te¿ czêœæ gazów  po przekroczeniu okreœlonego ciœnienia  
opuszcza poprzez zawór przestrzeñ akumulatora. Nie wymagaj¹ one za to uzupe³nienia wod¹ ze 
wzglêdu na  nieznaczne jej ubytki w trakcie  normalnej pracy  w ca³ym  deklarowanym okresie ich 
eksploatacji.
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Fotografie poni¿sze pokazuj¹ przyk³ady akumulatorów klasycznych, oraz akumulatorów VRLA, 
wraz  obrazem ich wnêtrza

Przyk³ady ogniw klasycznych
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Akumulator VRLA ¿elowy  przyk³ady, konstrukcja
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Akumulator VRLA AGM  przyk³ady, konstrukcja 

Akumulatory  kwasowo-o³owiowe klasyczne.

Rodzina o najstarszym, ponad 100 letnim rodowodzie. Klasyczny elektrolit w postaci 
o

rozcieñczonego kwasu siarkowego o gêstoœci zwykle 1,22-1,28kg/l (dla temperatury T=20 C). 
Naczynia akumulatorowe zwykle przezroczyste wykonane z kopolimeru SAN. Niekiedy dla 
mniejszych pojemnoœci wykonywane  z polipropylenu PP, a dla bardzo du¿ych pojemnoœci 
w kontenerach z twardej gumy (hard ruber). Materia³ aktywny bior¹cy udzia³ w reakcjach 
chemicznych umieszczony na p³ytach, o ró¿nej konstrukcji szkieletowej. Separacjê 
miêdzyp³ytow¹ zapewniaj¹  profilowane separatory wykonane obecnie z tworzyw sztucznych.  
Materia³y oraz technika wykonania p³yt stanowi¹ o parametrach technicznych  i eksploatacyjnych 
akumulatorów. G³ównie dotyczy to p³yt dodatnich ze wzglêdu na ich determinuj¹c¹ rolê dla  
¿ywotnoœci akumulatora. St¹d te¿ poni¿ej przedstawiono podstawowe techniki wykonania p³yt 
spotykane w akumulatorach klasycznych.

P³yty pastowane (siatkowe) - Faure.
Stosowane jako p³yty dodatnie i ujemne. Szkieletem p³yty jest siatka odlana z odpowiednio 
dobranych stopów o³owiu. Przedstawia sob¹  przestrzenn¹ formê kratownicy z drobnymi 
prostok¹tnymi, lub hybrydowymi oczkami. Przekrój siatki-"kanciasto-ostry", ze wzglêdu na  
funkcjê "wi¹zania" materia³u aktywnego Oprócz suportu mechanicznego dla masy aktywnej w ni¹ 
"wpastowanej", siatka pe³ni tak¿e rolê przewodnika pr¹du zbieranego z ca³ej p³yty. Podlega 
procesom optymalizacji maj¹cym g³ównie  na celu poprawê jej przewodnoœci przy zachowaniu 
niezmiennej masy (zgodnie z zasad¹ - wiêcej materia³u aktywnego ni¿ konstrukcji), oraz  
podwy¿szenie odpornoœci na korozjê. Rezystancja wewnêtrzna p³yt siatkowych jest stosunkowo 
niska. Penetracja elektrolitu wewn¹trz masy aktywnej ograniczona, st¹d te¿ wykorzystanie 
materia³u aktywnego stosunkowo niskie. Siatka stanowi s³aby suport mechaniczny dla masy 
aktywnej, st¹d te¿ czêste jej wypadanie z oczek siatki w trakcie eksploatacji. Œrednia trwa³oœæ 
akumulatorów stacjonarnych klasycznych z p³ytami pastowanymi (dodatnimi) dla  normalnych 
warunków pracy waha siê  od 7-12 lat. ¯ywotnoœæ cykliczna na poziomie 200-250 cykli wg IEC. 
Dla  akumulatorów o d³u¿szej ¿ywotnoœci siatka  p³yt dodatnich jest zawsze ciê¿sza od jej 
odpowiedniczki w p³ytach ujemnych. Celem takiego zabiegu jest zapewnienie stosownej rezerwy 
o³owiu w stopie siatki wobec postêpuj¹cych nieustannie, normalnych procesów korozyjnych 
dotycz¹cych siatek p³yt dodatnich. Procesy korozyjne s¹ tak¿e przyczyn¹ wypadania  masy 
czynnej z oczek siatek dodatnich. Siatki p³yt dodatnich baterii klasycznych s¹ odlewane ze 
stopów o³owiu: 
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antymonowych, 
niskoantymonowych < 3% Sb
wapniowych, 
z dodatkiem innych œladowych pierwiastków.

Dziêki prostej technologii akumulatory z p³ytami pastowanymi s¹ relatywnie tanie. 
Przyk³ady akumulatorów klasycznych z p³ytami pastowanymi, oraz przyk³ady konstrukcji p³yt  
i siatek przedstawiaj¹ poni¿sze fotografie i rysunki.
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Ogniwa z p³ytami pastowanymi  przyk³ady, konstrukcja
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P³yta pastowana oraz jej szkielet - siatka
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P³yta tubularna i jej szkielet - rdzenie

P³yty tubularne (pancerne).
Stosowane wy³¹cznie jako p³yty dodatnie. Materia³ aktywny umieszczony w rurkach 
(dynelach) z w³ókien poliestrowych, stanowi¹cych  dla niego suport mechaniczny. Centraln¹ 
pozycjê w dynelach zajmuj¹ wertykalne rdzenie prêtowe z dodatkowymi p³askimi p³ytkami 
zbieraj¹ce pr¹d z  masy aktywnej zawartej w  poszczególnych dynelach. Stosowanie dyneli, oraz  
dolnych, plastikowych uszczelniaczy zapobiega "zrzutowi" masy aktywnej z p³yt
w trakcie eksploatacji. Stosowanie odpowiedniej w³ókniny skutkuje tak¿e optymalnym 
transferem jonowym w g³¹b p³yty, a przy  stosowaniu materia³u aktywnego o wysokiej 
porowatoœci, zapewnia jego  maksymalne wykorzystanie. P³yty s¹ stosunkowo grube- minimalna  
œrednica dyneli ze wzglêdu na ekonomikê produkcji waha siê od 6-8 mm. Trwa³oœæ stacjonarnych 
akumulatorów klasycznych z dodatni¹ p³yt¹ tubularn¹ dla optymalnych warunków pracy 
kszta³tuje siê na poziomie 15 lat i wiêcej . Bardzo wysoka ¿ywotnoœc cykliczna - nawet do 2000 
cykli wg IEC. Wobec stosowania poliestrowych dyneli rezystancja wewnêtrzna p³yty jest wiêksza 
od poprzednio omawianej p³yty pastowanej. Rdzenie p³yty tubularnej dla baterii klasycznych s¹ 
odlewane ze stopów antymonowych, niskoantymonowych  i wapniowych ze  œladowymi iloœciami 
innych pierwiastków. Cena p³yty wydaje siê optymalna, bior¹c pod uwagê parametry 
eksploatacyjne oraz technologiê produkcji.
Przyk³ady akumulatorów klasycznych z p³ytami tubularnymi, oraz przyk³ady konstrukcji p³yt               
i rdzeni przedstawiaj¹ poni¿sze fotografie i rysunki.



    27-400 Ostrowiec Œw., ul. Drukarska 14     tel. (+48 41) 26 36 811,    fax (+48 41) 26 54 443

Strona 10

Ogniwa i bloki z p³ytami tubularnymi  przyk³ady, konstrukcja
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P³yty wielkopowierzchniowe - Plante.
P³yty skonstruowane przez G.Plante ju¿ w 1859r, nazywane s¹ czêsto jego imieniem. 
Stosowane  tylko jako  p³yty dodatnie. Odlewane z czystego o³owiu, dysponuj¹ce jak sama 
nazwa  mówi, wielk¹ powierzchni¹ dla reakcji elektrochemicznych. Zwykle  powierzchnia ta jest 
kilkanaœcie razy wiêksza ni¿ jej  powierzchnia geometryczna. Pierwotnie powierzchnia  p³yt 
dostêpna dla reakcji elektrochemicznych zwiêkszana by³a poprzez  mechaniczne umieszczanie 
na niej, rozetek  z czystego o³owiu (p³yta typu-Manchester). Obecna konstrukcja uleg³a  znacznej 
modyfikacji. Maj¹c na wzglêdzie dalsze powiêkszanie powierzchni czynnej wprowadzono 
strukturê lamelarn¹ (¿eberkow¹). Materia³ aktywny p³yty  formowany  na niej drog¹ utleniania 
przylega  do powierzchni lameli warstw¹ o gruboœci 0,11-0,15mm. Cienka warstwa masy 
aktywnej  daje mo¿liwoœci  optymalnego  jej wykorzystania, sprzyjaj¹c doskona³ej wymianie 
jonowej. Rezystancja wewnêtrzna p³yty najni¿sza w grupie omawianych p³yt. ¯ywotnoœæ 
serwisowa p³yty dla optymalnych warunków pracy to ok. 25 lat. ¯ywotnoœæ cykliczna p³yty na 
poziomie  250  300  cykli wg IEC. Objêtoœæ p³yty  ok. 1,5-2 razy wiêksza ni¿ odpowiadaj¹ca jej 
p³yta  tubularna. W przypadku wagi te dysproporcje s¹ jeszcze wiêksze. W wiêkszoœci zak³adów 
baterie z p³ytami wielkopowierzchniowymi wykonywane s¹ dalej rêcznie. Bardzo wysokie koszty 
wytwarzania  (wysoka cena) i nieracjonalna trwa³oœæ u¿ytkowa  (znacznie przekraczaj¹ca okres 
amortyzacji). Przyk³ady akumulatorów klasycznych z p³ytami wielkopowierzchniowymi, oraz 
przyk³ady konstrukcji p³yt i rdzeni przedstawiaj¹ poni¿sze fotografie i rysunki.

P³yta wielkopowierzchniowa - odmiany
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Ogniwa i bloki z p³ytami wielkopowierzchniowymi  przyk³ady, konstrukcja

P³yty hybrydowe (przyk³adowe).
P³yta prêtowa: stanowi  metamorfozê p³yty pastowanej w kierunku p³yty tubularnej. Spotykana 
tylko jako p³yta dodatnia. P³yta  "schowana" zwykle w separatorze kopertowym ¯ywotnoœæ na 
poziomie nieco powy¿ej 12 lat dla optymalnych warunków eksploatacji. Nieco wiêksza 
rezystancja, przy uzyskaniu lepszego efektu wiekowego. ¯ywotnoœæ cykliczna  ponad 300 cykli 
wg IEC.
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P³yta pastowana prêtowa

P³yta pastowana wykonana w oparciu o siatkê w  technologii rozci¹ganej (expandowanej).
Stosowana  czasami dla p³yt g³ównie ujemnych w bateriach klasycznych. Gwarantuje mo¿liwoœæ 
wykonania cienkich p³yt na wielk¹ skalê. Stosowana dla p³yt ujemnych ze wzglêdu na to ¿e nie 
podlegaj¹ one procesom korozji . Siatka wykonywana  z blach  stopów o³owiowych, nacinanych 
i rozci¹ganych. Mo¿e byæ wykonana tak¿e z miedzi powleczonej o³owiem (znaczne obni¿enie 
rezystancji wewnêtrznej  baterii)

P³yta pastowana prêtowa

Ogniwo OCSM  siatki p³yty ujemnej ekspandowane ( miedziane)
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P³yta  czystoo³owiowa konikalna (system Bell).
Stosowana jako p³yta dodatnia i ujemna w systemie  ogniw okr¹g³ych. Ze wzglêdu na specjaln¹ 
konstrukcjê konikalnego dysku, oraz niezwykle wolne procesy korozyjne, ¿ywotnoœæ serwisowa 
na poziomie 40 lat. Bardzo niska rezystancja wewnêtrzna. Nie stosowana na naszym rynku.

Ogniwa systemu Bell  przyk³ady, konstrukcja

P³yty  pastowane owijane w³óknin¹, b¹dŸ w separatorach kopertowych.
Stosowanie nacisku na p³ytê poprzez zastosowania w/w metod  s³u¿y zapewnieniu lepszego 
przylegania materia³u aktywnego do siatki oraz zapewnieniu w³aœciwej odpornoœci cyklicznej. 
G³ównie jednak stosowane dla klasycznych akumulatorów rozruchowych. 

Akumulatory z p³ytami w separatorach kopertowych
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Akumulatory VRLA.

Rodzina akumulatorów o rodowodzie i doœwiadczeniach produkcyjnych:
ponad 30 lat dla podtechnologii ¿elowej
i  20 lat  dla podtechnologii AGM. 

Kontenery bateryjne  nieprzezroczyste wykonane zwykle  z polipropylenu-PP, PCV, lub 
kopolimeru ABS. Kontenery uzbrojone w zawory jednostronnego dzia³ania (po jednym 
zaworze na ogniwo). Konstrukcja zaworów w oparciu o:

specjalne (otwierane ciœnieniem wewnêtrznym) kszta³tki  gumowe, 
konstrukcje sprê¿ynowe. 

Gêstoœci elektrolitu  1,25-1,30 kg/l. Stosowane separatory to: 
maty szklane (w przypadku technologiiAGM), 
separatory podobne jak dla baterii klasycznych z polipropylenu, PCV, lub specjalnej 
odmiany gumy  (w przypadku technologii ¿elowej). 

Dobre przyleganie masy aktywnej do szkieletu p³yt zapewnia siê poprzez "ciaœniejsze" 
upakowanie (nacisk separatora, ew  œcian dyneli).  Przy nieco zmienionej konstrukcji zaworu, 
oraz zapewnieniu równomiernego rozk³adu elektrolitu  w ca³ej objêtoœci kontenera, mo¿liwa 
praca w po³o¿eniu poziomym (wykonania le¿¹ce - horyzontalne). Ze wzglêdu na zastosowane 
stopy oraz zjawisko rekombinacji - ograniczona emisja gazów na zewn¹trz  ogniw. W trakcie 
eksploatacji nie wymagaj¹ zabiegów konserwacyjnych w postaci uzupe³niania wody.
Techniki wykonania p³yt:

p³yta pastowana  (siatkowa)
tubularna
spiralna.

P³yty i separatory akumulatora AGM
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Wnêtrze akumulatora VRLA - ¿elowego

P³yty pastowane.
Szkieletem p³yty, tak jak dla baterii klasycznych jest siatka. Siatki odlewane ze stopów 
niskowapniowych z dodatkiem innych œladowych  metali. Powodem stosowania dodatków 
stopowych jest koniecznoœæ redukcji do minimum ewolucji wodoru przy p³ycie ujemnej                 
(redukcja utraty wody) oraz ograniczenie wielkoœci korozji i wzrostu p³yt. Siatki p³yt wykonane 
z elementów owalnych ze wzglêdu na dodatkowy suport mechaniczny dla masy aktywnej 
w postaci nacisku separatora szklanego, b¹dŸ ¿elu. Owalna konstrukcja przestrzenna siatek 
zapewnia  tak¿e najmniejsze z mo¿liwych "pole ataku" korozji. Czêsto dla p³yt  stosowane siatki 
rozci¹gane (ekspandowane). Cyklicznoœæ dla  p³yt w ¿elu na poziomie  300 cykli wg IEC, a dla p³yt 
w AGM ok. 200 cykli. ¯ywotnoœæ baterii VRLA z p³ytami pastowanymi  w zakresie od 3 lat do 
powy¿ej 12 lat Specyficzn¹ siatk¹ jest siatka wykonana ze stopów antymonowo-kadmowych 
o ¿ywotnoœci powy¿ej 20 lat. Technika ta stosowana jest w produktach AGM  Absolyte (GNB). 
P³yty pastowane stosowane s¹ jako p³yty dodatnie i ujemne  zarówno w podtechnologii AGM, jak 
i ¿elowej.

P³yty tubularne (pancerne).
Podobne jak w odpowiednich ogniwach klasycznych. Ró¿nic¹ w  wykonaniu, jest zastosowanie 
stopów  niskowapniowych  z dodatkami stopowymi. ̄ ywotnoœæ na poziomie 15 lat. Wysoka tak¿e 
cyklicznoœæ na poziomie 1000-1200 cykli. Cyklicznoœæ,  mo¿na jeszcze podwy¿szyæ stosuj¹c 
dodatkowe  zmiany w sk³adzie stopów, jak równie¿ stosuj¹c dodatki do elektrolitu. P³yty 
stosowane wy³¹cznie jako p³yty dodatnie  w  podtechnologii ¿elowej. Zanurzenie  ca³kowite 
w ¿elu chroni ich górne wyprowadzenia, oraz po³¹czenia  miêdzyp³ytowe przed wzmo¿on¹ 
korozj¹ (dotyczy to ca³ej podtechnologii ¿elowej). P³yty tubularne stosowane g³ównie w ogniwach 
o pojemnoœciach powy¿ej 200Ah. Dostêpne u niektórych producentów w monoblokach 
o pojemnoœciach od 50Ah.
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P³yty spiralne.
Stosowane w bateriach o du¿ych wydatkach pr¹dowych, ma³ej pojemnoœci. Siatki elektrod            
z czystego o³owiu z dodatkiem cyny (mo¿liwoœæ zwijania). Wycinane z arkusza blachy o³owiowo 
cynowej. Pomiêdzy  elektrodami  separator  w postaci maty szklanej z  elektrolitem.  Zamiast  
siatek mog¹ byæ stosowane odpowiednio folie o³owiowe. Przyk³ady takich p³yt wraz 
z przekrojem wewnêtrznym baterii pokazuj¹ poni¿sze rysunki.

Przyk³ady konstrukcji akumulatorów z p³ytami spiralnymi



Zestawienia.

1. Porównanie  podtechnologii  VRLA (AGM, ¿el).
Zestawienie syntetyczne podstawowych cech i ró¿nic w  parametrach dla  obu podtechnologii 
VRLA przedstawia poni¿sza tabela.

Tabela: Porównanie podtechnologi

2. Klasyfikacja stopów elementów konstrukcyjnych p³yt akumulatorów kwasowo-
o³owiowych.

Poni¿ej prezentowana  tabela  przedstawia podstawowe stopy o³owiowe stosowane  do 
produkcji siatek, rdzeni, lameli wspó³czesnych akumulatorów kwasowo-o³owiowych. 
Przedstawiony wachlarz stopów to obraz wieloletniej pracy i doœwiadczeñ laboratoryjnych 
naukowców i producentów, jak i doœwiadczeñ eksploatacyjnych.  Badania trwaj¹ ca³y czas. 
Celem jest stworzenie nowych stopów zapewniaj¹cych maksymaln¹ odpornoœæ na korozjê 
(podstawowe zjawisko determinuj¹ce ¿ywotnoœæ baterii), oraz uzyskanie innych  parametrów 
i w³aœciwoœci odpowiednich dla okreœlonych aplikacji, przy obni¿eniu kosztów produkcji.

Tabela: Rodzaje domieszek stosowanych przy produkcji siatek i rdzeni p³yt (baterie o³owiowo-kwasowe)

Doœwiadczenia produkcyjne

Koszty produkcji

Dostêpnoœæ rynkowa, szeroki wachlarz pojemnoœci i typów

Bezpieczeñstwo pracy w podwy¿szonych temperaturach

Pojemnoœæ cieplna

Iloœæ elektrolitu

Poziom rekombinacji

Pr¹d konserwacyjny

Napiêcie ³adowania

Korozja siatek p³yt i wyprowadzeñ

Rezystancja wewnêtrzna

Wydatki pr¹dowe dla krótkich czasów pracy

Rozwarstwienie elektrolitu

G³êbokie roz³adowania

Odpornoœæ na prze³adowania

P³yta tubularna

Wersje horyzontalne, oraz konstrukcje specjalne

Wymogi wentylacji

System VRLA-¿elowy

Ponad 30 letnie

Wy¿sze

Tak

Wysokie

Du¿a

Wiêksza

Ni¿szy do 97%

Ni¿szy

Ni¿sze 
(przyk³adowo 2,25V/ogniwo)

Ni¿sza

Wy¿sza

Ni¿sze

Nie

Tak

Tak

Tak

Mo¿liwe

Tak

System VRLA-AGM

Mniejsze ni¿ 20 letnie

Niskie

Tak

Niskie

Ma³a

Ni¿sza

Wy¿szy -99%

Wy¿szy

Wy¿sze
(przyk³adowo 2,27V/ogniwo)

Wy¿sza

Ni¿sza

Wy¿sze

Tak

Problematyczne

Nie

Nie

Mo¿liwe

Tak

Strona 18

    27-400 Ostrowiec Œw., ul. Drukarska 14     tel. (+48 41) 26 36 811,    fax (+48 41) 26 54 443

Lp. Rodzaj stopu Domieszki Zastosowanie

1. Antymon standard
4-11%

As, Sn, Cu, (Ag) Baterie trakcyjne

***** - u¿ywane wy³¹cznie przez fabryki GNB (Exide Technologies)

**** - stopy u¿ywane przez fabryki Tudora w Skandynawii

*** - VRLA baterie- Valve Regulated Lead Acid  baterie regulowane zaworem.

** - SLI baterie- Starting-Lighting-Ignition - baterie pok³adowe np. samochodowe, do ³odzi itp

* - Se, Te, S, Cu  dodawane jako czyste ziarna 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. *****Antymonowy-kadmowy

****ASTAG, ASTATIN

Czysty o³ów

O³owiowy-cynowy

Niskowapniowy

Wapniowy standard

Niskoantymonowy
0,5-3,5 % Sb

*Se, Te, S, Cu

0,06-0,12% Ca
0,3% Sn (Al)

0,02-0,05% Ca
0,3-3% Sn, Ag

0,008-0,012% Al

0,2-2% Sn

-

0,009% As, 0,065 Te
0,08 Ag

Sn (ASTATIN)

1,5% Sb
1,5% Cd

**Baterie o ograniczonej  obs³udze stacjonarne i SLI

***Stacjonarne baterie ciek³e i VRLA
**Baterie SLI

***Baterie VRLA
**Baterie SLI  (przy ci¹g³ym procesie produkcji siatki)

***Baterie VRLA  (elementy przewodz¹ce )

P³yty Plante
Bell System-okr¹g³e cele

(Bell Linage 2000)

Baterie do ³odzi podwodnych, baterie stacjonarne 
(Skandynawia, W³ochy)****

***Baterie VRLA
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III. Dobór baterii do aplikacji.

Bogata oferta asortymentowa akumulatorów dostêpnych na naszym rynku stawia bardzo czêsto 
inwestora przed trudnym  zadaniem wyboru dostawcy i produktu. Kryteria  wyboru  jak wiadomo 
bywaj¹ bardzo ró¿ne. Cena, wiarygodnoœæ dostawcy, zakres oferty, gwarancje, parametry 
techniczne produktu. Wed³ug mojej oceny sprawa  w³aœciwego doboru jest podstawowym 
problemem, jaki stoi przed inwestorem, projektantem i dostawc¹. Suma  zebranych informacji, 
przemyœleñ, doœwiadczeñ stanowi o sukcesie projektu i wdro¿enia. Ponad stuletnie 
doœwiadczenia produkcyjne i eksploatacyjne  w dziedzinie baterii klasycznych, oraz  ponad 
dwudziestoletnie  w dziedzinie baterii VRLA z jednej strony, oraz informacje o œrodowisku 
i systemie zasilania z drugiej strony stanowi¹ podstawê opracowania  w³aœciwej koncepcji 
systemu bateryjnego.
Podstawowe czynniki maj¹ce wp³yw na dobór baterii mo¿na usystematyzowaæ w sposób podany 
poni¿ej:           
a. czynniki systemowe:

rodzaj i charakterystyka systemu,
posiadana lub projektowana infrastruktura zasilania,
czas autonomii systemu,
profil pr¹dowy systemu,
dopuszczalne czasy odzyskania przez system deklarowanej autonomii,

b. parametry elektryczne baterii:
pojemnoœæ baterii,
rezystancja wewnêtrzna,
pr¹d zwarcia,
"coup de fouet"  (inicjalny spadek napiêcia),
koñcowe  napiêcie roz³adowania,

c. parametry eksploatacyjne:
konstrukcja ogniw/bloków,
okablowanie/oszynowanie wewnêtrzne,
czêstotliwoœæ i g³êbokoœæ roz³adowañ,
projektowy czas eksploatacji,
zabiegi eksploatacyjne,

d.  parametry mechaniczne:
waga,
wymiary,

e. œrodowisko pracy baterii:
temperatura,
wentylacja,
wibracje,
zapylenie,

f. infrastruktura budowlana i techniczna:
dostêpna powierzchnia,
wytrzyma³oœæ stropów,
dostêp do pomieszczenia,

g. inne czynniki: 
bateria wymieniana czy nowoprojektowana,
stopieñ dostêpnoœci produktu,
ogniwa, bloki zapasowe,
gwarancje,
zgodnoœæ ze standardami,
referencje i wiarygodnoœæ dostawcy.
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Czynniki systemowe - bateria akumulatorów a system zasilania.

System równoleg³y.
W systemach stacjonarnych podstawowym uk³adem pracy baterii jest uk³ad równoleg³y 
(buforowy) baterii z zasilaczem DC i systemem odbiorów. Patrz rysunek poni¿ej.

Ubat Uodb

~

+Up

Prostownik

Up=Ubat= Uodb

DC Ip

Iodb

Uk³ad pracy równoleg³ej (buforowej)

W trakcie normalnej pracy zasilacz DC zapewnia utrzymanie w stanie na³adowania bateriê, oraz 
zasilanie odbiorów. Ewentualne, chwilowe nadwy¿ki obci¹¿enia  kompensowane s¹  wy¿szym 
pr¹dem wyjœciowym zasilacza, b¹dŸ pobierane  s¹ z baterii. W wypadku zaniku napiêcia AC na 
wejœciu zasilacza, ca³oœæ pr¹du obci¹¿enia przejmuje bateria. Napiêcie  na baterii (odbiorach) po 
pierwotnym raptownym spadku poni¿ej napiêcia obwodu otwartego stabilizuje siê na poziomie 
napiêcia pocz¹tkowego roz³adowania, po czym zaczyna siê obni¿aæ w miarê roz³adowania baterii 
na odbiory. Przyk³adowa zale¿noœæ napiêcia baterii od czasu roz³adowania  przedstawia 
poni¿szy wykres. 
Bateria systemowa 220V DC sk³adaj¹ca siê ze 106 ogniw 2V.

Cykl roz³adowania baterii 220V DC

Czas po jakim napiêcie obni¿y siê do poziomu minimalnego tolerowanego przez odbiory, 
nazywamy czasem autonomii, a tryb pracy uk³adu-prac¹ autonomiczn¹ (bateryjn¹). Po powrocie 
napiêcia AC  zaczyna pracowaæ zasilacz, który musi zapewniæ zarówno ³adowanie powrotne 
baterii, jak i zasilanie odbiorów.

Uk³ad przedstawiony powy¿ej  posiada  pewne ograniczenia  zwi¹zane w³aœnie z czasem 
³adowania powrotnego baterii. Przy  powtórnym zaniku napiêcia po czasie krótszym ni¿ 
potrzebny do pe³nego na³adowania baterii, czas autonomii ulega skróceniu, a w skrajnym 
przypadku mo¿e skutkowaæ prawie natychmiastowym "wypadniêciem" odbiorów.  
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Spraw¹ kluczow¹ staje siê maksymalnie szybkie na³adowanie baterii. Wymaga to zwykle  
zastosowania wy¿szego napiêcia ³adowania. Jednak takie rozwi¹zanie mo¿e napotkaæ 
ograniczenie ze strony odbiorów w postaci nietolerancji tak wysokiego napiêcia. Rozwi¹zaniem 
w tym wypadku mo¿e byæ zastosowanie ³adowania separowanego przy jednoczesnym 
prze³¹czeniu i zasilaniu odbiorów z innej sekcji, b¹dŸ Ÿród³a rezerwowego. 
Prosty uk³ad ³adowania separowanego przedstawia poni¿szy rysunek. 

Uk³ad pracy z ³adowaniem separowanym

Ubat

UD

nUD

Uodb Odbiory

DC

~

1

+

AC
UD UD

Up

Prostownik

Uodb=Up-(nÿ×UD)
      Up=Ubat

1. W trakcie normalnej pracy
styk  1 otwarty.

2. W trakcie pracy bateryjnej
styk 1 zamkniêty

Ubat Uodb

~

+

AC

Up

Prostownik

Up=Ubat   Ip=Ibat   Iodb=Ir

DC Ip

Ibat Iodb Ir

Zasilanie z sekcji
rezerwowej

Uk³ad  z reduktorem diodowym.
Zwany  tak¿e "przeciwogniwem". Uk³ad z  szeregowym    po³¹czeniem diod mocy                   
w kierunku przewodzenia w obwodzie przed odbiorami. Patrz rysunek.

Uk³ad pracy z reduktorem diodowym

Uk³ad s³u¿y  g³ównie do dopasowania  napiêcia buforowania baterii do  okreœlonego napiêcia 
odbiorów. Szczególnie popularny w przypadku stosowania  baterii  z³o¿onej z monobloków, gdzie 
nie ma mo¿liwoœci ujêcia pojedyñczych ogniw. Diody zwierane s¹ w trakcie pracy bateryjnej aby 
nie obni¿aæ dodatkowo napiêcia na odbiorach. Mo¿e s³u¿yæ, jako remedium dla problemów 
zwi¹zanych np. z iloœci¹ bloków 12V stosowanych dla baterii 220V DC (17 czy 18). 

Uk³ad z bateri¹ dodawcz¹.
Bardzo czês to  s tosowany jeszcze  w ap l i kac jach  b lokowych e lek t rown i                                   
/elektrociep³owni. W trybie pracy bateryjnej, po spadku  napiêcia poni¿ej okreœlonej wartoœci 
do³¹czana jest szeregowo z bateri¹ g³ówn¹ dodatkowa bateria (grupa ogniw). 
Schemat uk³adu patrz rysunek.
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Ubat2

Uodb

~
+

AC

Up1

Prostownik
dodawczy

~

AC

Up2

Prostownik
g³ówny

Ubat1

+

Bateria
g³ówna
(Bat 1)

Bateria
dodawcza
(Bat 2)

· Stan pracy normalnej

Uk³ad pracy bateria g³ówna + bateria dodawcza

Uk³ad  ten pozwala "zaoszczêdziæ" na pojemnoœci baterii, ale kosztem rozbudowy systemu 
(dodatkowa grupa ogniw, dodatkowy zasilacz, uk³ad prze³¹czaj¹cy). Rozwi¹zanie opcjonalne- to 
standardowa liczba ogniw  o pojemnoœci zapewniaj¹cej taki sam czas autonomii.

Uk³ady bateryjne wieloga³êziowe.
Rysunek przyk³adowego uk³adu przedstawiony poni¿ej.

Ubat1

~

+Up

Prostownik

DC Ip

Ubat2

+

UbatN

+

Ibat1
Ibat2 IbatN

Uodb

Iodb

Uk³ad pracy wieloga³êziowej

Uk³ady wygodne  dla serwisowania poszczególnych ga³êzi bateryjnych, szczególnie                     
w systemach, które trudno "odstawiæ" od pracy. Stosowane bardzo czêsto w systemach UPS, 
choæ tak¿e popularne dla innych aplikacji (przyk³adowo dla aplikacji telekomunikacyjnych 
standardem jest dwie baterie 48V pracuj¹ce  na odbiory). Przy œwiadomej  redukcji czasu 
autonomii zyskujemy mo¿liwoœæ g³êbszego serwisowania baterii. Istniej¹ jednak pewne 
ograniczenia stosowania  zwi¹zane z nierównomiernym rozp³ywem pr¹dów  wobec nieco innych 
rezystancji poszczególnych ga³êzi. Znalaz³o to nawet formalne usankcjonowanie: przyk³adowo 
w dokumencie Eurobatu dot baterii VRLA- gdzie dopuszczaln¹ liczbê ga³êzi równoleg³ych  
przyjmuje siê jako nie wiêksz¹ ni¿ cztery.
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Bateria w systemie  UPS.
Typowy uk³ad  pracy UPS lokuje bateriê pomiêdzy prostownikiem, a falownikiem.                       
Patrz rysunek poni¿ej.

Ubat1

~

+

Up
Prostownik

DC

Ibat1

=

„static switch”

AC

~

~

Falownik

Uk³ad pracy baterii w systemie UPS (”true-on-line”)

Pomiary  pr¹du ³adowania  baterii w niektórych systemach wykazuj¹ zmiany kierunku pr¹du 
³aduj¹cego bateriê. Nie jest to  po³¹czone ze zni¿k¹ napiêcia prostownika poni¿ej napiêcia 
roz³adowania. Obserwowalna czêstotliwoœæ zmian jest na poziomie 1-2Hz

Oscylogram pr¹du ³adowania baterii w przyk³adowym systemie UPS

Przy poziomie pr¹du konserwacyjnego baterii rzêdu mA, obserwujemy zmiany pr¹du                   
w zakresie amperów. Periodyczne  zmiany s¹ bardziej widoczne przy wiêkszych obci¹¿eniach 
systemu UPS. W takich wypadkach bateria nara¿ona jest  na pracê cykliczn¹. Z czasem mo¿e 
ona "wypaœæ" z eksploatacji wczeœniej ni¿ wynosi jej zak³adana  ¿ywotnoœæ dla pracy  buforowej. 
Nie dotyczy to wszystkich systemów UPS. Przyk³adowym rozwi¹zaniem ograniczaj¹cym to 
niekorzystne zjawisko  jest zastosowanie filtrów (wzrost ceny systemu).
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Uk³ady bateria - zasilacz - rozdzielnica.

Uk³ad: rozdzielnica 1 sekcyjna lub 2 sekcyjna + 1 bateria +1 prostownik.

W praktyce energetycznej uk³ad bateria zasilacz  pod³¹czony jest na szyny rozdzielnicy pr¹du 
sta³ego. Z rozdzielnicy tej zasilane s¹ dopiero poszczególne odbiory DC wymagaj¹ce  
autonomicznego zasilania  w przypadku zaniku sieci. Najprostszy uk³ad to bateria i zasilacz 
pracuj¹ce na rozdzielniê jednosekcyjn¹. Zastosowanie rozdzielni dwusekcyjnej (jak na rysunku 
poni¿ej) przy jednej baterii i jednym zasilaczu w zasadzie  niczego nie zmienia gdy¿ ³¹cznik 
sekcyjny w trakcie normalnej pracy musi byæ w stanie za³¹czonym. Zabiegi konserwacyjne  
i eksploatacyjne na zasilaczu i baterii mog¹ byæ jedynie przeprowadzane  po uprzednim 
zabezpieczeniu odbiorów w zasilanie z baterii i prostownika serwisowego, ewentualnie  poprzez 
zasilanie z innej rozdzielni.

Sekcja 1
odbiorów

£¹cznik
sekcyjny

~

Sekcja 2
odbiorów

Bateria
100 Ah

Prostownik
     20 A

Uk³ad: batreia + prostownik + rozdzielnia dwusekcyjna

Uk³ad: rozdzielnica 2 sekcyjna + bateria podzielona +2 zasilacze

Zastosowanie podzielonej baterii (pojemnoœæ 2x 50Ah) -po 50Ah na ka¿d¹ sekcjê                        
w porównaniu do poprzedniego schematu, stwarza mo¿liwoœæ serwisowania uk³adu  zasilania  
drugiej sekcji (po jego od³¹czeniu od systemu) przy œwiadomym przyjêciu faktu, ¿e czas 
autonomii takiego uk³adu wynosi  po³owê pierwotnie zak³adanego.  To samo dotyczy awaryjnego 
wypadniêcia jednej z baterii. Uszkodzenie jednego zasilacza, to jedynie d³u¿szy czas ³adowania 
powrotnego obu baterii w przypadku, gdyby w tym czasie uk³ad musia³ pracowaæ autonomicznie 
i po powrocie napiêcia mielibyœmy jeden sprawny prostownik.

Sekcja 1
odbiorów

£¹cznik
sekcyjny

~

Sekcja 2
odbiorów

Bateria
 50 Ah

~

Bateria
 50 Ah

Prostownik
     10 A

Prostownik
     10 A

DC DC

Uk³ad: bateria rozdzielona + dwa prostowniki + rozdzielnia dwusekcyjna
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Uk³ad : rozdzielnia 2 sekcyjna +2 baterie +2 zasilacze

Pe³na redundancja (nadmiarowoœæ) uk³adu zasilania. Bez ¿adnych problemów mo¿emy 
odstawiæ uk³ad zasilania ka¿dej sekcji dla celów diagnostycznych. To samo dotyczy  wypadniêcia  
ca³ego zasilania  jednej sekcji. Po po³¹czeniu  obu sekcji, zasilacz z drugiej sekcji jest w stanie 
zabezpieczyæ potrzeby odbiorów obu sekcji, a bateria zapewni  deklarowany czas autonomii  
odbiorów.

Sekcja 1
odbiorów

£¹cznik
sekcyjny

~

Sekcja 2
odbiorów

Bateria
 100 Ah

~

Bateria
 100 Ah

Prostownik
     20 A

Prostownik
     20 A

DC DC

Uk³ad: dwie baterie + dwa zasilacze + rozdzielnia dwusekcyjna

Czas autonomii systemu.

Jest to czas w jakim system ma byæ zasilany z autonomicznego Ÿród³a, jakim jest bateria  
akumulatorów. Okreœlenie tego czasu spoczywa na Inwestorze. To on w porozumieniu                 
z projektantem  powinien okreœliæ ile czasu jest wymagane: dokonanie stosownych prze³¹czeñ, 
zamkniecie systemu, ewakuacji osób itp. Czasy autonomii dla niektórych instalacji s¹ 
uregulowane  przepisami. Przyk³adowo dla sieci oœwietlenia  bezpieczeñstwa                                
i ewakuacyjnego 

min. 3 godziny  dla  oœwietlenia bezpieczeñstwa;
min. 2 godziny - dla oœwietlenia ewakuacyjnego s³u¿¹cego do umo¿liwienia poruszania siê 
do czasu usuniêcia uszkodzenia oœwietlenia podstawowego np. w hotelach, halach dworców 
kolejowych;
min. 1 godzina dla oœwietlenia ewakuacyjnego s³u¿¹cego do umo¿liwienia opuszczenia 
pomieszczeñ np. w kinach, teatrach;
min. 1 godzina  dla oœwietlenia  bezpieczeñstwa i ewakuacyjnego w elektrowniach.

Profil pr¹dowy systemu odbiorów.

Bardzo wa¿ny dla w³aœciwego zwymiarowania baterii  wspó³pracuj¹cej z systemem. Okreœla on 
sekwencjê w³¹czania siê okreœlonych odbiorów (obci¹¿eñ), okres pracy oraz wartoœæ tych 
obci¹¿eñ. Rozpatruje siê go dla zdefiniowanego wczeœniej czasu pracy autonomicznej. 
Przyk³adowy profil  pr¹dowy (obci¹¿eñ) przedstawia poni¿szy rysunek.
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Przyk³adowy profil pr¹dowy odbiorów

Obci¹¿enia wystêpuj¹ce w systemie  pracuj¹cym autonomicznie mo¿na usystematyzowaæ           
w sposób jak poni¿ej:

obci¹¿enia ci¹g³e (na rys L1). Przyk³ady: oœwietlenie bezpieczeñstwa, ci¹gle pracuj¹ce 
silniki, inwertery, zasilane ci¹gle cewki przekaŸników / styczników;
obci¹¿enie okresowe (na rys L3,L4,L5). Obci¹¿enie, które mo¿e pojawiæ siê                           
w dowolnym momencie cyklu i trwaæ do jego koñca, lub byæ wy³¹czone przez operatora. 
Przyk³ady: silniki pomp, silniki wentylatorów, zasilanie systemu  komunikacyjnego, zasilanie 
systemu p.po¿.;
obci¹¿enie chwilowe (na rys L2, L6). Obci¹¿enie powtarzalne, zlokalizowane                           
w okreœlonym momencie cyklu, trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ 60s. Przyk³ady: operacje 
prze³¹czania, praca zaworów z napêdem silnikowym, zazbrajanie wy³¹czników, pr¹dy 
rozruchu silników;
obci¹¿enie  chwilowe w  dowolnym czasie (na rys L7). Dla celów projektowych lokalizowane 
zawsze w punkcie krytycznym dla wymiarowania baterii.

Znajomoœæ profilu pr¹dowego odbiorów jest  podstawow¹ rzecz¹ przy  wymiarowaniu 
pojemnoœci baterii akumulatorów, a bardzo czêsto pomijan¹. Jest to akceptowalne, gdy  
obci¹¿enie siê nie zmienia w trakcie  pracy autonomicznej, ale niedopuszczalne, gdy  zmiany 
takie nastêpuj¹, a niestety w 99% wypadków mamy do czynienia z tym drugim. Co wiêcej, zwykle 
najwiêksze zmiany obci¹¿eñ (zwy¿ki) wystêpuj¹ zwykle na koñcu okresu autonomii (cyklu). 
Powoduje to niestety koniecznoœæ czasami znacznego przewymiarowania baterii.

Czas ³adowania powrotnego.

To inaczej czas, po jakim system bêdzie gotowy do ponownej pracy autonomicznej z baterii. 
Oczywistym jest, ¿e przy niewystarczaj¹cym poziomie na³adowania baterii, czas dysponowanej 
autonomii mo¿e okazaæ siê niewystarczaj¹cy. Nale¿y tak¿e  zwróciæ uwagê na fakt , ¿e iloœæ 
³adunku  potrzebna do pe³nego na³adowania baterii  jest zawsze wiêksza od pobranego w trakcie 
jej roz³adowania. Wspó³czynnik ³adowania- K jest  zawsze wiêkszy od 1.

K= Q  / Q  : wynosi  1,1 - 1,2³ad roz³

Oczywiœcie implikuje to tak¿e wyd³u¿enie czasu ³adowania. Bior¹c pod uwagê koniecznoœæ 
gotowoœci baterii do podjêcia pracy w maksymalnie krótkim czasie, musimy siê liczyæ z opcj¹ 
³adowania przyœpieszonego (podwy¿szonym napiêciem). Przyk³adowe krzywe ³adowañ 
powrotnych napiêciem buforowym i podwy¿szonym przedstawia poni¿szy rysunek.
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£adowanie powrotne napiêciem buforowym i napiêciem podwy¿szonym 

Parametry elektryczne.

Pojemnoœæ akumulatora (ogniwa), pr¹d wy³adowania.
Pojemnoœæ akumulatora (ogniwa) jest to iloœæ elektrycznoœci (³adunek elektryczny) wyra¿ony 
w Ah, któr¹ dany akumulator (ogniwo) oddaje w trakcie wy³adowania (roz³adowania) do napiêcia 
koñcowego. Zale¿na jest ona  od wielkoœci pr¹du wy³adowania, temperatury  i czasu.

                                                                       dla sta³ego pr¹du wy³adowania

Pojemnoœæ znamionowa C   wielkoœæ charakterystyczna, okreœlana przez producenta dot. rt

nowych  ogniw w okreœlonej temperaturze, przy czasie  wy³adowania - T,  do koñcowego napiêcia  
- Uk.

Zalecane przez normy miêdzynarodowe wartoœci czasu T  to : T= 20h, 10h, 8h, 5h, 3h, 1h, 
1/2h, 1/4h. Wielkoœci powszechnie stosowane zawieraj¹ siê w przedziale od 3-10h. 

o o
Temperatura  zwykle 20 C, lub 25 C, a koñcowe napiêcie wy³adowania (roz³adowania)  od 
1,9V/ogniwo do 1,7V/ogniwo. Dla wiêkszoœci producentów europejskich, dla baterii 
stacjonarnych podawana jest jako pojemnoœæ znamionowa C - pojemnoœæ 10-cio rt

ogodzinna C , przy koñcowym napiêciu Uk=1,8V/ogniwo i temperaturze 20 C.10

Pr¹d wy³adowania  akumulatora (ogniwa) - I : sta³a wartoœæ pr¹du podana w A, jakim wy³

wy³adowujemy  ogniwo (akumulator). Czêsto podawany  jako pr¹d wy³adowania                            
n-godzinnego. Przyk³adowo:

I  = I  = C /10h, I  = C /20h, b¹dŸ 2 x I , 3 x I  itp.wy³ 10 10 20 20 10 10

Producenci podaj¹ tabele roz³adowañ sta³opr¹dowych dla poszczególnych typów ogniw 
(akumulatorów)  w zale¿noœci od koñcowego napiêcia roz³adowania. Na podstawie tych tabel 
mo¿na okreœliæ dla danego przyk³adowo ogniwa o pojemnoœci znamionowej -C : jego pojemnoœæ rt

C ,C ,itp. lub odwrotnie: znaj¹c pojemnoœæ przyk³adowo C , obliczamy I =C /3h i na podstawie 5 3 3 3 3

tego okreœlamy typ ogniwa wraz z jego pojemnoœci¹ znamionow¹ C  (przyk³adowo rt

  T IC lubI(t)dt C
0

WY£ WY£ò ´==
WY£T
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dziesiêciogodzinn¹). Dane te mog¹ byæ podawane tak¿e w formie wykresu. Poni¿ej 
przedstawiono przyk³adowe, publikowane tabele roz³adowañ sta³opr¹dowych

Przyk³adowe tabele roz³adowañ sta³opr¹dowych dla akumulatorów OPzS block

Rezystancja wewnêtrzna.

Parametr charakterystyczny dla ogniw i akumulatorów. Podawana jako wartoœæ obliczeniowa na 
podstawie dwóch  dok³adnie okreœlonych punktów pomiarowych na charakterystyce pr¹dowo-

onapiêciowej przy okreœlonej temperaturze (20 C). Patrz normy PN-EN 60896-1, PN-EN 60896-2. 
Podawana jest dla ogniw (akumulatorów) nowych w pe³ni na³adowanych.

Rezystancja wewnêtrzna

W=     
I - I

 U- U
R

21

21
I

gdzie:  punkt pierwszy (U ,I )  po 20s wy³adowania pr¹dem I = 4 I  ...6 I  A rejestruje siê napiêcie i natê¿enie pr¹du, co daje  1 1 1 10 10

pierwszy punkt (wy³adowanie nale¿y przeprowadziæ maksimum po 25s. Drugi punkt okreœla siê bez ³adowania po 
postoju 2min do 5min z otwartym obwodem)
punkt drugi (U ,I )  po 5s wy³adowania pr¹dem I = 20 I  ...40 I  A rejestruje siê napiêcie i natê¿enie pr¹du, co daje 2 2 2 10 10

drugi punkt 

Algorytm obliczania rezystancji wewnêtrznej
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Zale¿na od konstrukcji ogniw, jak równie¿ technologii wykonania. Dla ogniw klasycznych : waha 
siê ona  od 1mW/100Ah do 3mW/100Ah. Dla ogniw VRLA :od 0,5mW/100Ah do 3mW/100Ah 
(ni¿sze wartoœci odnosz¹ siê do technologii VRLA-AGM). Przyk³adowe syntetyczne ujêcie 
przedstawia graf poni¿ej.

Syntetyczne dane dotycz¹ce rezystancji wewnêtrznej akumulatorów stacjonarnych

Rezystancja wewnêtrzna ma bezpoœredni wp³yw na  wydatki pr¹dowe ogniw (akumulatorów). 
Ogniwa o niskiej rezystancji wewnêtrznej cechuj¹ siê du¿ymi wydatkami pr¹dowymi. Ró¿nice 
w wydatkach pr¹dowych  w zale¿noœci od  konstrukcji ogniwa  staj¹ siê szczególnie zauwa¿alne  
dla krótkich czasów roz³adowañ (autonomii). Dla  d³u¿szych czasów autonomii rzêdu powy¿ej 
3 godzin ró¿nice w rezystancji wewnêtrznej nie maj¹ znacz¹cego wp³ywu na  wydatki pr¹dowe. 
Syntetyczne ujêcie  tych ró¿nic przedstawia wykres poni¿ej gdzie dla ró¿nych konstrukcji p³yt  
przedstawiono wydatki pr¹dowe w  funkcji czasu roz³adowania.

Wydatki pr¹dowe dla ró¿nych typów ogniw

Zacieranie siê tych ró¿nic widaæ bardzo wyraŸnie na zebranych danych z  przyk³adowych 
ogniw/bloków wykonanych w ró¿nej technologii i technice wykonania p³yt o pojemnoœci tego 
samego rzêdu.
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Czas autonomii a typ stosowanych akumulatorów

Problem optymalnego  doboru baterii do  za³o¿onego czasu autonomii systemu mo¿na 
przedstawiæ syntetycznie jak na poni¿szym diagramie. 
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zestawienie to jest tylko funkcj¹ tylko jednego parametru  jakim jest poziom 
wydatków pr¹dowych, a poœrednio rezystancji wewnêtrznej. Nie oznacza to, ¿e 
w niezaznaczonych obszarach nie mo¿emy stosowaæ innych rozwi¹zañ. Nale¿y siê jednak wtedy 
liczyæ z przewymiarowaniem baterii, a wiêc wy¿szymi kosztami.
 Z analizy danych oraz nw.  diagramu wynika, ¿e dla:

aplikacji dynamicznych o krótkim czasie autonomii predysponowane s¹:

•ogniwa/bloki klasyczne z p³ytami wielkopowierzchniowymi, hybrydowymi lub pastowanymi

•ogniwa/bloki VRLA wykonane w technologii AGM (p³yta pastowana)

aplikacji o œrednich i d³ugich czasach autonomii zamiennie:
wszystkie technologie i  techniki p³yt

Tabela:  Ogniwa klasyczne, pojemnoœæ rzêdu  600Ah-C10

Tabela: Bloki VRLA, pojemnoœæ rzêdu 80Ah-C10

Plante
Pastowana

635

690

600

870 600 405 183

Pastowana
Pastowana 792 527 396 176

Tubularna
Pastowana
miedziana

774 546 399 187

Tubularna
Pastowana 635 460 317 171

Charakterystyka ogniwa
Wydatki pr¹dowe (A)

Dla czasów roz³adowania

Typ ogniwa C10

(Ah)
Typ p³yt

(+/-)
10 min 30min 1h 3h

6 GroE 600

OGi
GP 20 LA

OCSM 690

6 OPzS 600 LA

600

VRLA-¿el Pastowane 124,7

125,2

167

179

75,3

75,6

75,5

100

48,6

46

48

61

24,3

24

20,5

25,7

8,5

8,4

8

8,4

VRLA-¿el

VRLA-AGM

VRLA-AGM

Pastowane

Pastowane

Pastowane

Charakterystyka bloków Wydatki pr¹dowe (A)   
Dla czasu roz³adowania

Typ

A412/85,0

A706/84

L412/80

M12V90

C10

(Ah)

85

84

80

84

Technologia
Typ

P³yt (+/-)
10 min 30 min 1h 3h 10h
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Pr¹d zwarcia.
Parametr podawany  praktycznie ³¹cznie z wczeœniej analizowan¹ rezystancja wewnêtrzn¹, ze 
wzglêdu ¿e jego obliczenie bazuje na tych samych punktach pomiarowych. Parametr ten wg 
podanych wczeœniej norm wyliczany jest jak poni¿ej.

A    
 U- U

I U- IU
I

21

1221
SC =

Pr¹d zwarcia

gdzie:  punkt pierwszy (U ,I )  po 20s wy³adowania pr¹dem I = 4 I  ...6 I  A rejestruje siê napiêcie i natê¿enie 1 1 1 10 10

pr¹du, co daje  pierwszy punkt (wy³adowanie nale¿y przeprowadziæ maksimum po 25s. Drugi punkt okreœla 
siê bez ³adowania po postoju 2min do 5min z otwartym obwodem)
punkt drugi (U ,I )  po 5s wy³adowania pr¹dem I = 20 I  ...40 I  A rejestruje siê napiêcie i natê¿enie pr¹du, 2 2 2 10 10

co daje drugi punkt 

Algorytm obliczania pr¹du zwarcia

Wielu producentów  dodatkowo podaje maksymalny pr¹d 5-cio sekundowy. Konserwatywna 
empiryczna metoda szacuj¹ca wartoœæ pr¹du zwarcia mówi, ¿e jest on równy: 10-cio krotnej 
wartoœc i  pr¹du jednominutowego,  d la koñcowego napiêc ia roz ³adowania                                    
Uk = 1,75V/ogniwo. Nie jest on istotny dla samej baterii, ale ma  powa¿ny wp³yw na system DC. 
Je¿eli jego wartoœæ (dla okreœlonej baterii dobieranej, lub wymienianej) przekracza zdolnoœci  
wy³¹czeniowe urz¹dzeñ przerywaj¹cych obwody w systemie (wy³¹czniki, roz³¹czniki, 
bezpieczniki) -  to taka bateria nie mo¿e  byæ w nim zastosowana.

Inicjalny spadek napiêcia (coup de fouet).
W  momencie  prze³¹czania  odbiorów na prace bateryjn¹, obserwujemy   na niej (na odbiorach) 
spadek napiêcia  poni¿ej wartoœci okreœlanej jako: napiêcie pocz¹tkowe roz³adowania. Patrz 
poni¿szy rysunek.

Napiêcie ogniwa w funkcji czasu roz³adowania
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Dla pojedynczego ogniwa jest on na poziomie delta U2= 20-40 mV. Spowodowany jest on 
opóŸnionym procesem formacji kryszta³ów PbSO  na p³ytach. Okres jego wystêpowania, jest 4

œrednio równy czasowi obni¿ki  pojemnoœci baterii o ok.  2-3%. Wielkoœæ tego "przysiadu" 
napiêcia zale¿na jest od pr¹du roz³adowania. Dla du¿ych pr¹dów roz³adowania (baterie                
o niskiej rezystancji wewnêtrznej), spadek ten osi¹ga znaczne wartoœci - przyk³adowo pokazane 
poni¿ej.

"Coup de fouet (inicjalny spadek napiêcia) w funkcji pr¹du roz³adowania

Dla uk³adów  wieloogniwowych mo¿e to powodowaæ "wypadniêcie" systemu DC ju¿ na samym 
pocz¹tku pracy autonomicznej na skutek obni¿ki napiêcia poni¿ej minimalnej dopuszczalnej 
wartoœci napiêcia  w systemie. Efekt ten jest zredukowany, gdy ogniwa na p³ytach posiadaj¹ 
czêœæ materia³u nieprzetransofomowan¹ w procesie ³adowania (ogniwa s¹ po pewnym okresie 
eksploatacji).
Jedynym remedium jest  w przypadku ogniw nowych, zastosowaæ ich przyk³adowo o jedno 
wiêcej, b¹dŸ stosowaæ dla podobnych aplikacji, ogniwa  o wy¿szej rezystancji  wewnêtrznej.

Koñcowe napiêcie roz³adowania.
Wielkoœæ napiêcia  ogniwa do jakiego prowadzimy, b¹dŸ planujemy prowadziæ roz³adowanie dla 
okreœlonego wczeœniej czasu autonomii. Wartoœæ jego powinna zawieraæ siê w przedziale od 
1,9V/ogniwo do 1,6V/ogniwo. Nie zalecane s¹ przez producentów permanentne roz³adowania 
poni¿ej 1,6V/ogniwo. Mog¹ siê one przyczyniæ do nieodwracalnego zasiarczenia ogniw 
ewentualnie ich rewersji. Efektem jest przedwczesna wymiana ogniw lub ca³ej baterii.

Parametry fizyczne.

Waga i wymiary.
Jak s¹dzê, wszystkim jest nam wiadome, ¿e akumulatory wa¿¹ i to wa¿¹ niema³o. Przyk³adowo 
podam, ¿e blok 12V o pojemnoœci 180Ah wa¿y 70 kg. Przyk³adowa bateria  klasyczna 220V DC 
o pojemnoœci 250Ah to masa 2.500kg, a 1000Ah to ju¿ 8.400kg. Poniewa¿ ogniwa lub bloki  
ustawiane s¹ na stela¿ach, b¹dŸ w szafach posiadaj¹cych okreœlon¹ liczbê punktów podparcia, 
mo¿e okazaæ siê, ¿e pod³o¿e nie zapewni nam stosownej wytrzyma³oœci. Dobrze jak takie  
przeliczenia dokonane s¹ przed monta¿em, ni¿ po fakcie. Wybór konfiguracji baterii, a wiêc jej 
powierzchniowe roz³o¿enie ma tu priorytetowe znaczenie. Waga ogniwa zale¿y od jego 
konstrukcji (technika wykonania p³yt), oraz technologii. Dla ogniw klasycznych tej samej 
pojemnoœci, najwiêkszy ciê¿ar maj¹ ogniwa o p³ytach wielkopowierzchniowych, a najmniejszy, 
z p³ytami pastowanymi. Przy porównywaniu ogniw o tej samej pojemnoœci, ciê¿ar mo¿e s³u¿yæ 
jako poœredni wskaŸnik ich ¿ywotnoœci. Poni¿ej przedstawiam przyk³adowe  dane procentowe
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dotycz¹ce wagi ogniw klasycznych. Ogniwo GroE (z p³yt¹ dodatni¹ Plante-
wielkopowierzchniow¹) przyjêto jako bazê obliczeñ.

Tabela: Waga ogniw klasycznych, a technika wykonania p³yt.

Podobne dane przedstawiam dla ogniw VRLA. Ogniwo OPzV (z p³yt¹ dodatni¹ tubularn¹) 
przyjêto jako bazê obliczeñ.

Tabela: Waga ogniw VRLA, a technologia i technika wykonania p³yt.

Waga ogniw  jest tak¿e czynnikiem limituj¹cym, przy lokalizacjach akumulatorni  poni¿ej, lub 
powy¿ej poziomu dostawy przy braku stosownych urz¹dzeñ transportu pionowego. Oczywiœcie 
obostrzenia  w znacznie wiêkszym stopniu dotycz¹ ogniw klasycznych ni¿ VRLA.
Wymiary zabudowy i implikacje z tym zwi¹zane zostan¹ omówione w punkcie dotycz¹cym 
infrastruktury.

Œrodowisko pracy baterii.

Temperatura.
Poziom temperatury jest czynnikiem limituj¹cym mo¿liwoœæ zastosowania i stabilnej pracy 
systemu bateryjnego. Dla systemu kwasowo-o³owiowego przyjêtym zakresem temperatury 

o o
pracy jest przedzia³ od : -20 C do +40 C, choæ teoretyczny zakres jest  wiêkszy. Najbardziej 

ooptymaln¹ temperatura pracy jest +20 C. To dla niej podawane s¹ wszystkie wi¹¿¹ce dane. Przy 
rozpatrywaniu wp³ywu temperatury zawsze interesuj¹ nas skrajne przypadki, temperatury niskie 

o
(poni¿ej zera) oraz te wysokie powy¿ej 30 C. Praca baterii w temperaturach niskich wi¹¿e siê 
z ograniczeniem dostêpnej pojemnoœci wobec spowolnienia procesów dyfuzji wewn¹trz ogniwa. 
Patrz rysunek poni¿ej

Pojemnoœæ dostêpna w funkcji temperatury

Typ Pojemnoœæ
(Ah)

Technologia Technika wykonania 
p³yty dodatniej

Waga (%)

6 GroE 600

12 OGi 620 LA

6 OPzS 600 LA

600

620

600

klasyczna

klasyczna

klasyczna

Plante

Pastowana

Tubularna

100

42

52

Typ Pojemnoœæ
(Ah)

Technologia Technika wykonania 
p³yty dodatniej

Waga (%)

5 OPzV 350

A702/400

L402/350

350

400

350

VRLA - ¿el

VRLA - ¿el

VRLA - AGM

Tubularna

Pastowana

Pastowana

100

95

75
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Nie powoduje to skutków ubocznych dla samego ogniwa, ale stanowi zagro¿enie  dla systemu 
zasilania ze wzglêdu na ograniczenie czasu autonomii. Sposobem pokonania problemu mo¿e 
byæ:

zwiêkszenie koncentracji  jonów wewn¹trz ogniwa poprzez zastosowanie elektrolitu                
o wy¿szej gêstoœci ni¿ przyk³adowo, standardowa 1,24kg/l  ( tzw. wykonanie polarne dla 
ogniw klasycznych, b¹dŸ zastosowanie baterii VRLA, które  projektowo maj¹ wy¿sz¹ 
gêstoœæ elektrolitu: zwykle od 1,25-1,31 kg/l)
uwzglêdnienie w trakcie projektowania wspó³czynnika przewymiarowania pojemnoœci 
ogniwa, bazuj¹c na charakterystykach temperaturowo-pojemnoœciowych podawanych 
przez producenta dla danego typ ogniwa (zwykle jest on na poziomie 1,1-1,2).

Ktoœ mo¿e powiedzieæ: a co z ryzykiem zamarzania ? Dla technologii kwasowo-o³owiowej, 
elektrolitem jest rozcieñczony H SO  i w³aœciwoœci tego roztworu decyduj¹ o punkcie zamarzania. 2 4

Dla gêstoœci 1,24kg/l (wartoœæ 1,24kg/l -wskaŸnik stanu  na³adowania dla wiêkszoœci baterii ), 
o

punkt zamarzania to: -45 C. Ale przy gêstoœci elektrolitu na poziomie 1,14kg/l (bateria 
oroz³adowana), punkt zamarzania to ju¿ tylko: -15 C. St¹d wniosek:  w naszych warunkach bateria 

mo¿e zamarzn¹æ, gdy jest ona roz³adowana  i przebywa w tym stanie przez d³u¿szy czas. Dla 
typowych aplikacji stacjonarnych konfiguracja  uk³adu równoleg³ego wymusza ³adowanie baterii 
przez ca³y czas, ponadto istnieje  tak¿e infrastruktura budowlana, st¹d te¿ ryzyko zamarzniêcia 
praktycznie nie wystêpuje.

Zupe³nie inaczej przedstawia siê praca w temperaturach wy¿szych od deklarowanej jako 
o

standard temperatury 20 C. Podwy¿szona temperatura pracy, to skrócenie ¿ywotnoœci baterii 
o oœrednio o po³owê na ka¿de 10 C powy¿ej standardowej temperatury odniesienia +20 C. Patrz 

graf poni¿ej.

Wi¹¿e siê to z podwy¿szeniem pr¹du konserwacyjnego, nasileniem procesów korozyjnych 
stopów o³owiu. To tak¿e wzmo¿ona utrata wody. Staje siê to krytycznym  w przypadku baterii 
VRLA, gdzie uzupe³nianie wody jest niemo¿liwe. Ponadto same procesy rekombinacji                  
w bateriach VRLA  to procesy egzotermiczne, powoduj¹ce wzrost temperatury  baterii. Praca 
w podwy¿szonej temperaturze mo¿e skutkowaæ: wysychaniem, oraz rozbieganiem termicznym 
ogniw VRLA. Szczególnie podatne i wra¿liwe na to s¹ baterie wykonane w podtechnologii VRLA-
AGM (ma³a pojemnoœæ cieplna, brak rezerwy elektrolitu, ograniczona emisja ciep³a do 
otoczenia).

Wp³yw temperatury na ¿ywotnoœæ baterii kwasowo-o³owiowych
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Je¿eli dopuszczamy pracê baterii kwasowo-o³owiowej w podwy¿szonej temperaturze, 
w³aœciwym rozwi¹zaniem jest:

zastosowanie ogniw z elektrolitem o niskiej gêstoœci - tzw. wykonanie tropikalne 
(ograniczenie korozji, mo¿liwoœæ uzupe³niania wody)
zastosowanie w dziedzinie baterii VRLA- ogniw ¿elowych (du¿a rezerwa elektrolitu, dobra 
wymiana ciep³a)
zastosowanie w³aœciwej odleg³oœci pomiêdzy blokami dla umo¿liwienia emisji ciep³a na 
zewn¹trz, oraz zastosowanie wymuszonego przep³ywu czynnika odbieraj¹cego ciep³o
zastosowanie uk³adu kompensacji temperaturowej napiêcia buforowania baterii (opcja               
w prostowniku) - obni¿enie napiêcia w miarê wzrostu temperatury.

Przyk³adowe charakterystyki kompensacji termicznej dla  przyk³adowych ogniw klasycznych, 
oraz bloków VRLA przedstawia poni¿szy rysunek.

Krzywa kompensacji temperaturowej dla ogniw OPzS

Przyk³adowe krzywe kompensacji dla bloków VRLA serii  dryfit A700

Wentylacja.
Wa¿nym czynnikiem zapewniaj¹cym w³aœciw¹ pracê systemu bateryjnego, jest poprawnie 
dzia³aj¹ca wentylacja. Zapewnia ona: usuniêcie nadmiaru gazów z pomieszczeñ akumulatorni, 
nie dopuszczaj¹c  do powstania niebezpieczeñstwa wybuchu. Koniecznoœæ stosowania 
wentylacji dotyczy zarówno akumulatorów klasycznych, jak i VRLA. Pomieszczenie akumulatorni 
musi mieæ zaprojektowan¹ wentylacjê odpowiedni¹ do rodzaju stosowanych ogniw. Algorytm 
obliczania  potrzebnej iloœci wymienianego powietrza okreœla przyk³adowo norma DIN VDE 0510 
i przedstawiam go poni¿ej. 
Zale¿nie od wolnej kubatury pomieszczenia, wentylacja mo¿e byæ grawitacyjna lub wymuszona. 
Krotnoœæ wymiany powietrza jest funkcj¹ pr¹du ³adowania i iloœci ogniw:

najwiêksze wymogi posiadaj¹ akumulatory klasyczne
zredukowanej do 50% wymiany powietrza wymagaj¹ akumulatory klasyczne przy 
stosowaniu stopów niskoantymonowych i wapniowych (akumulatory o ograniczonej 
obs³udze)
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zredukowanej do 25% wymiany powietrza w stosunku do  akumulatorów klasycznych 
wymagaj¹ akumulatory VRLA

Maj¹c okreœlone pomieszczenie dobór baterii nale¿y prowadziæ tak, aby spe³nione by³y wymogi 
odpowiedniej wentylacji. 

Takie same wymogi musz¹ spe³niaæ szafy dla monta¿u baterii, chocia¿ z regu³y s¹ tam 
instalowane baterie VRLA, o zredukowanych wymogach wentylacyjnych. Brak sprawnie 
dzia³aj¹cej wentylacji przy stosunkowo szczelnej szafie stwarza zagro¿enie powstania "poduszki 
wodorowej" w jej górnej czêœci. Bardzo wygodnym rozwi¹zaniem jest zastosowanie 
akumulatorów VRLA o specjalnej konstrukcj i  z centraln¹ komor¹ gazow¹ 

Wentylacja
(algorytm obliczania)

wed³ug normy VDE 0510 czêœæ 2

Przyjête oznaczenia:
V1- objêtoœæ pomieszczenia akumulatorni.
V2- objêtoœæ jak¹ zajmuj¹ akumulatory ze stojakami i inne wyposa¿enie.
Q -wymagany norm¹ przep³yw powietrza w ci¹gu godziny.
n -iloœæ ogniw baterii akumulatorów.
I -wielkoœæ pr¹du wywo³uj¹cego gazowanie okreœlony norm¹

Zgodnie z norm¹ VDE 0510 cz. 2 konieczna objêtoœæ powietrza. któr¹ nale¿y wymieniæ w ci¹gu 
godziny w pomieszczeniu z akumulatorami wynosi:

Q = 0,05  n I [m3/h] (pkt. 7.1)

Dla baterii VRLA przyjmuje siê:

a)   dla pracy buforowej przy ³adowaniu IU do 2.27V/ogniwo   I = 1A/100AhK

b)   wspó³czynnik redukcji dla baterii o zawartoœci antymonu <3% f1 = 0,5
c)   wspó³czynnik redukcji dla baterii zamkniêtych z rekombinacj¹ f2 = 0,5 

I = f1  f2  I  = 0,25 A/100AhK

Zgodnie z pkt - 7.2. je¿eli wartoœæ Q jest co najmniej 2,5 razy mniejsza od wolnej objêtoœci pomieszczenia 
z akumulatorami Vw (Vw=V1-V2) wystarczy ca³kowicie zastosowanie wentylacji grawitacyjnej 
z umieszczonymi po przeciwleg³ym stronach pomieszczenia otworami: dolotowym i wylotowym ka¿dy 
o powierzchni:

2 3A>= 28  Q [cm ]    QW [m /h]

taka wentylacja powinna zapewniæ szybkoœæ przep³ywu powietrza na poziomie 0,1 m/s

Je¿eli wartoœæ wolnej objêtoœci akumulatorni Vw Jest mniejsza ni¿ 2,5Q nale¿y zastosowaæ wentylacjê 
wymuszon¹ z otworami wentylacyjnymi po przeciwleg³ych stronach pomieszczenia. Wydajnoœæ 
wentylatorów powinna gwarantowaæ uzyskanie wymiany powietrza co najmniej wielkoœci Q. Nale¿y 
zagwarantowaæ pewnoœæ za³¹czenia siê wentylatorów w momencie rozpoczêcia ³adowania baterii. 
Wentylacja powinna pracowaæ jeszcze przez co najmniej godzinê po ukoñczeniu ³adowania. Urz¹dzenia 
mog¹ce wytworzyæ iskrê elektryczn¹ powinny znajdowaæ siê zgodnie z norm¹  w odleg³oœci 0,5m od 
wentyli baterii.

Algorytm obliczania wymaganej wentylacji wg VDE 0510
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obejmuj¹c¹ wszystkie zawory ogniwowe bloku. Z wewnêtrznej komory gazowej bloku, gazy 
usuwane s¹ poza szafê (pomieszczenie) systemem elastycznych wê¿y.
Przyk³ad  akumulatorów tego typu, oraz rozwi¹zanie  systemu centralnego odgazowania  
przedstawia zamieszczona poni¿ej fotografia.

Akumulatory z centralnym odgazowaniem-przyk³ad aplikacji

Wibracje i  udary.
Wystêpowanie  wibracji i udarów skutkuje opadaniem masy aktywnej z p³yt, pêkaniem po³¹czeñ 
p³yta-grzebieñ. Przyczyn¹ jest zwykle (oprócz b³êdów transportowych) z³a lokalizacja 
akumulatorni. Nale¿y wtedy:

w pierwszym rzêdzie, jeœli to mo¿liwe -  zmieniæ lokalizacjê; 
zastosowaæ  specjalne rozwi¹zania stela¿y bateryjnych (tzw. wykonanie sejsmiczne) lub  
zastosowaæ podk³adki antywibracyjne pod nogi stela¿a;
zastosowaæ akumulatory, których konstrukcja  stabilizuje p³yty (przyk³adowo p³yty                    
w elektrolicie ¿elowym);

Przyk³adem aplikacji nara¿onej na podobne czynniki jest bateria przewoŸna (do rezerwowania 
baterii stacyjnej). Bior¹c pod uwagê: charakter pracy, bezpieczeñstwo personelu, potencjalne 
czynniki destrukcyjne zwi¹zane z transportem na obiekt oraz na obiekcie najlepszym 
rozwi¹zaniem jest wybór bloków ¿elowych.

Kurz, zapylenie, wilgoæ, mg³a elektrolitowa.
Wszystkie czynniki wp³ywaj¹ na mo¿liwoœæ doziemieñ i up³ywnoœci. Dodatkowo mg³a 
elektrolitowa  mo¿e powodowaæ wzmo¿on¹ korozjê elementów  metalowych (w tym równie¿ 
z³¹czek i wyprowadzeñ biegunowych). Kurz stanowi potencjalne zagro¿enie w postaci 
zablokowania dro¿noœci korków lub zaworów VRLA (brak pe³nego zamkniêcia skutkuj¹ce 
wysychaniem ogniw i utrat¹ pojemnoœci). Nale¿y:

unikaæ takich sytuacji (w³aœciwe warunki pracy: temperatura, szczelne drzwi, filtry na wlotach 
wentylacyjnych);
stosowaæ systematyczne zabiegi eksploatacyjne (czyszczenie);
w przypadku obecnoœci mg³y elektrolitowej (akumulatory klasyczne), stosowaæ specjalne 
rozwi¹zania korków ogniwowych typu: korek labiryntowy, korek ceramiczny.
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Parametry eksploatacyjne.
Projektowany okres eksploatacji.
Projektowany okres eksploatacji, jest to estymowany czas pracy akumulatora, okreœlony na 

opodstawie badañ laboratoryjnych. Jest on okreœlany przewa¿nie dla temperatury 20 C, oraz 
w okreœlonych warunkach pracy buforowej. Za kres eksploatacji akumulatora  uznaje siê 
moment,  gdy jego pojemnoœæ obni¿y siê trwale do poziomu 80% jego pojemnoœci nominalnej. 
W tak  idealnych warunkach podstawowym zjawiskiem determinuj¹cym ¿ywotnoœæ akumulatora 
jest jedynie poziom korozji. Niestety, w rzeczywistych warunkach ulec on mo¿e tylko redukcji 
(czynniki systemowe, œrodowisko, eksploatacja). Dla optymalnych warunków pracy, projektowy 
czas eksploatacji  zale¿y od konstrukcji p³yt, odpornoœci korozyjnej stopów, oraz technologii. 
Syntetycznie przedstawia to zestawienie poni¿ej. 

Tabela. Projektowany czas eksploatacji a konstrukcja.

Dla akumulatorów stacjonarnych wykonanych w technologii VRLA, celem ³atwiejszego doboru 
i porównañ, dokonano podzia³u ich na 4 grupy wiekowe. Podzia³ ten zosta³ dokonany w oparciu 
o porozumienie  wewn¹trz organizacji skupiaj¹cej czo³owych producentów akumulatorów - 
EUROBAT. Poni¿ej przedstawiam to najnowsze zestawienie.

Tabela. Klasyfikacja Eurobat

Czêstotliwoœæ i g³êbokoœæ roz³adowañ.
Du¿a czêstotliwoœæ roz³adowañ prowadzi do zmiany charakteru pracy baterii tj. pracy cyklicznej. 
Efektem jej jest nasilenie  procesów korozyjnych, a w rezultacie,  utrata kontaktu masy aktywnej  
z siatk¹ /rdzeniem - czyli utrata pojemnoœci. Nale¿y wyraŸnie zaakcentowaæ, ¿e ¿ywotnoœæ baterii 
mo¿e byæ okreœlana:

w latach - zgodnie  ze zdefiniowanym wczeœniej projektowanym czasem eksploatacji, 
b¹dŸ  w postaci iloœci cykli  mo¿liwych do wykonania przez bateriê akumulatorów. 

Bardzo czêsto parametr ten okreœlany jest jako odpornoœæ cykliczna. Iloœæ cykli podaje siê razem 
z norm¹ wg której takie badania zosta³y wykonane (przyk³adowo DIN, IEC, inne). Kryterium tak 
jak poprzednio, jest  trwale obni¿enie siê pojemnoœci akumulatora  do poziomu 80% jego 
pojemnoœci nominalnej. Odpornoœæ cykliczna  zale¿y od konstrukcji akumulatora (typu p³yt), 
rodzaju stopów siatek/rdzeni, technologii, dodatków do elektrolitu oraz g³êbokoœci roz³adowania  
w trakcie ka¿dego cyklu. Przyk³adowe dane dotycz¹ce odpornoœci cyklicznej podano przy 
charakterystyce stosowanych p³yt. Poni¿ej przedstawiam charakterystyki dotycz¹ce odpornoœci 
cyklicznej w funkcji sk³adu stopu, oraz w funkcji g³êbokoœci roz³adowania.

Technologia Typ p³yty dodatniej Standardowa nazwa 
serii wg DIN

Projektowany czas eksploatacji 
w latach

Klasyczna

Klasyczna

Klasyczna

VRLA

VRLA

Plante

Tubularna

Pastowana

Tubularna w ¿elu

Pastowana
AGM +¿el

GroE

OPzS

OPzV

Ogi

brak od 3
do powy¿ej 12

powy¿ej  25

powy¿ej 15

od 7 do powy¿ej 12

powy¿ej 15

NazwaGrupa Projektowany czas eksploatacji w latach

SC

HP

HI

LL

Standard Comercial

High Performance

High Integrity

Long Life

3 do 5

6 do 9

10 do 12

Powy¿ej 12
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Odpornoœæ cykliczna  a zawartoœæ antymonu w siatce/rdzeniu (akumulatory klasyczne)

Odpornoœæ cykliczna , a g³êbokoœæ roz³adowania.

Najwy¿sz¹ odpornoœæ cykliczn¹ posiadaj¹ akumulatory z p³ytami tubularnymi (klasyczne                
i ¿elowe). Natomiast najni¿sz¹ akumulatory klasyczne z p³yt¹ pastowan¹ zbudowan¹  w oparciu 
o siatki ze standardowych stopów o³owiowo-wapniowych.

Konstrukcja ogniw/bloków.

Akumulatory klasyczne (podstawowe wymagania).
Wymagane kontenery bateryjne wykonane z materia³ów transparentnych (zwykle kopolimer 
SAN) umo¿liwiaj¹ce: obserwacjê poziomu elektrolitu, stanu p³yt, oraz przestrzeni pod 
p³ytami. Znacznik poziomu minimalnego na obudowie  umieszczony powy¿ej grzebieni p³yt.
Kontener  powinien posiadaæ wolna przestrzeñ zwi¹zan¹ z eksploatacyjnym wzrostem p³yt.
Przy kontenerach nieprzezroczystych (dopuszczalnych przez normê PN-EN 60896-1) 
konieczny wskaŸnik poziomu elektrolitu
W³aœciwe uszczelnienie pomiêdzy pokrywa ogniwa, a sworzniem biegunowym, 
zapobiegaj¹ce "podci¹ganiu" elektrolitu na wyprowadzenie biegunowe, ale umo¿liwiaj¹ce im 
swobodny "wzrost" eksploatacyjny.
Otwory wlewowe standaryzowane, zapewniaj¹ce  swobodne pomiary elektrolitu, jak równie¿ 
mo¿liwoœæ stosowania opcjonalnie korków transportowych, ceramicznych, czy tez systemów 
centralnego uzupe³niania wody.
Wyprowadzenia biegunowe niskoomowe (wk³adki miedziane).
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Typy wyprowadzeñ-mêskie lub ¿eñskie œrubowe, os³oniête i zabezpieczone przed 
agresywnym dzia³aniem kwasu, oraz dotykiem, umo¿liwiaj¹ce pomiary parametrów 
elektrycznych akumulatora.

Akumulatory VRLA (podstawowe wymagania).
Kontenery bateryjne wykonane standardowo jako nieprzezroczyste, zapewniaj¹ce 
ograniczenie  do minimum przenikalnoœci gazów poprzez obudowê.
W³aœciwe patentowe uszczelnienia sworzni biegunowych, zapobiegaj¹ce 
rozhermetyzowaniu siê bloku, a jednoczeœnie zapewniaj¹ce im swobodny wzrost 
eksploatacyjny.
Wyprowadzenia  biegunowe mêskie lub ¿eñskie œrubowe, lub typu A-pol (na klemê), lub 
w przypadku ma³ych pojemnoœci typu Faston (na konektor).
Wyprowadzenia  biegunowe niskoomowe, os³oniête (ochrona przed dotykiem). Os³ony 
umo¿liwiaj¹ce pomiary elektryczne bloków.
Konstrukcja zaworów zapewniaj¹ca powtarzalnoœæ otwarcia przy okreœlonym ciœnieniu.  
Zawory umieszczone w  bloku w sposób utrudniaj¹cy ich  wykrêcenie.
Bloki do zabudowy w szafach - standaryzowane  wg standard 19" i 23" szerokoœci szafy. 
Wyprowadzenia od czo³a (front terminal), zapewniaj¹ce bezpieczny i wygodny monta¿, 
demonta¿ i pomiary. Wyposa¿one w system centralnego odgazowania. Przyk³ady takich 
bloków przedstawia poni¿sza fotografia.

Bloki serii A400 w standardzie szafowym 19" i 23" 
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Wyprowadzenia czo³owe bloków serii A400 - 23”

Okreœlony stopieñ palnoœci obudowy wg testu FV palnoœci- definiowanego w normie  IEC 
60707. Klasyfikacja  obejmuje podzia³ na dwie podstawowe grupy:

wykonanie standardowe S: klasy FV1, FV2, i ni¿sze HB - obudowy palne                         
o ro¿nej szybkoœci posuwania siê p³omienia;
wykonanie trudnopalne H: klasa FV0 (obudowy trudnopalne, samogasn¹ce).

Okablowanie / oszynowanie wewnêtrzne baterii.
Powinno byæ standaryzowane dla danej serii akumulatorów. D³ugoœci z³¹czek 
miêdzyogniwowych (miêdzyblokowych), zale¿nie od ustawienia powinny byæ tak zwymiarowane, 
aby zapewnia³y w³aœciwe odleg³oœci  miêdzy akumulatorami. W katalogach czêsto podawane s¹ 
dane dotycz¹ce d³ugoœci zabudowy bloku (blok + z³¹czka), umo¿liwiaj¹ce ³atwe oszacowanie  
d³ugoœci zabudowy  ca³ej baterii.
Przekrój z³¹czek zale¿ny powinien byæ od wydatków pr¹dowych akumulatora  (czasu autonomii). 
Wykonywane mog¹ byæ jako:

szynowe skrêcane (os³oniête p³askowniki miedziane);
elastyczne kablowe - zakoñczone specjaln¹ g³owic¹, koñcówk¹ kablow¹ z kapturem, 
klem¹ z os³on¹, b¹dŸ konektorem z os³on¹.

Poni¿sza fotografia przedstawia przyk³adowe ³¹czniki wewnêtrzne baterii.
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Przyk³adowe ³¹czniki wewnêtrzne baterii.

Zabiegi eksploatacyjne.

Klasyczne baterie akumulatorów.
Okresowe uzupe³nianie  wody. Czasokres zale¿ny od konstrukcji ogniw, œrodowiska pracy, 
oraz intensywnoœci pracy baterii, wieku baterii. W zwi¹zku z zastosowaniem stopów 
niskoantymonowych, wapniowych we wspó³czesnych bateriach klasycznych zredukowano 
poziom ewolucji gazów, st¹d te¿ przy normalnych warunkach pracy, ubytki wody zosta³y 
radykalnie  obni¿one. Czasokres uzupe³niania wody  bior¹c pod uwagê tak¿e rezerwê 
elektrolitu w ogniwach waha siê od  3-5 lat. Z tego powodu okreœlane s¹ jako akumulatory 
o ograniczonej obs³udze.
£adowanie wyrównawcze (tylko w wypadku  niejednorodnoœci  napiêcia na poszczególnych 
ogniwach/blokach), ³adowanie odœwie¿aj¹ce (okresowe ³adowanie przechowywanych 
ogniw/bloków).
Inspekcja wzrokowa instalacji, usuwanie zabrudzeñ, kurzu, wycieków, wymiany 
eksploatacyjne.
Mo¿liwe pomiary okreœlaj¹ce stan baterii: test pojemnoœci (okreœlaj¹cy  max dostêpn¹ 
pojemnoœæ baterii), pomiary pojemnoœci dyspozycyjnej, pomiary napiêciowe bloków                 
i ca³ej baterii, pomiary gêstoœci elektrolitu, temperatury elektrolitu i temperatury otoczenia, 
pomiary  stanu izolacji, pomiary pr¹du konserwacyjnego, rezystancji ³¹czników, pomiary  
konduktancji (impedancji, rezystancji) wewnêtrznej bloków, pomiary momentu dokrêcenia 
³¹czników.

Baterie VRLA.
Nie wymagaj¹  okresowego uzupe³niania wod¹ w trakcie ca³ego okresu  eksploatacji.
Inne zabiegi inspekcyjne - tak jak dla akumulatorów klasycznych.
Pomiary tak jak dla akumulatorów klasycznych, wy³¹czaj¹c pomiary gêstoœci                         
i temperatury elektrolitu (mierzy siê temperaturê obudowy bloku, lub jego wyprowadzenia).

Infrastruktura  budowlana i techniczna.

Posiadana infrastruktura budowlana ma niebagatelny wp³yw na wybór technologii, jak i typu 
baterii akumulatorów. Jeœli posiadamy pomieszczenia, typowe akumulatornie, to jest rzecz¹ 
oczywist¹, ¿e mo¿emy w nich ustawiaæ zarówno akumulatory VRLA, jak i klasyczne. Nale¿y 
jednak zwróciæ uwagê na fakt , ¿e  wymiany ogniw  tej  samej pojemnoœci , wykonanych w tej 
samej technologii mog¹ siê znacznie ró¿niæ miêdzy sob¹. A oznacza to k³opoty                                   
z optymalnym ustawieniem baterii. Przyk³adowo, jeœli akumulatornia  by³a wymiarowana na
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bateriê klasy OGi (p³yty pastowane), to na pewno nie ustawimy tam  w podobny sposób baterii 
klasy GroE, nawet tej samej pojemnoœci. Co wiêcej, mo¿e siê ona tam w ogóle nie zmieœciæ. St¹d 
te¿ warto przeanalizowaæ poni¿sz¹ tabelê przedstawiaj¹c¹ przyk³adowe powierzchnie zabudowy 
w  zale¿noœci od technologii i konstrukcji ogniw. Jako bazow¹ przyjêto powierzchniê zabudowy 
baterii GroE.

Tabela. Powierzchnia zabudowy ogniw , a  technologia i technika wykonania p³yt.

Dysponowanie  ma³ymi powierzchniami generalnie kieruje nas w stronê baterii VRLA ze wzglêdu 
ma mo¿liwoœci konfiguracji piêtrowej. Je¿eli do tego dodamy brak w tych pomieszczeniach 
wydajnej wentylacji, pod³óg kwasoodpornych, kana³ów œciekowych, neutralizatorów to wybór 
mamy jednoznacznie zdeterminowany. Jednoznacznie potwierdza ten fakt prowadzona analiza 
kosztów.

Dla dysponowanej powierzchni, bateriê akumulatorów nale¿y odpowiednio ustawiæ,  
zapewniaj¹c: odpowiednie przestrzenie dla obs³ugi, odstêpy od drzwi, okien, grzejników, oraz 
innych urz¹dzeñ. Konfiguracjê tak¹ mo¿e zapewniæ jedynie bogata oferta modularnych stela¿y. 
Przyjêtym kanonem  dla baterii klasycznych by³o zapewnienie  dostêpu do ogniw z obu stron 
(stela¿e jednorzêdowe  i dwurzêdowe poziome). Jednak¿e pragn¹³bym zwróciæ uwagê, ¿e dla 
niektórych pomieszczeñ rozwi¹zaniem dobrym jest zastosowanie stela¿y schodkowych 
poziomych (przyk³adowo dwurzêdowych), a dla ma³ych ogniw- nawet  schodkowych piêtrowych. 
Dla baterii VRLA mo¿liwoœæ konfiguracji jest znacznie wiêksza, bo obejmuje zarówno 
konfiguracje poziome, jak i wielopiêtrowe. Przyk³adowe rozwi¹zania stela¿y przedstawia 
poni¿szy rysunek, oraz  fotografie.

Typ Pojemnoœæ
C10

Technologia Typ p³yty dodatniej Powierzchnia 
zabudowy (%)

6 GroE 600

12 OGi 620

6 OPzS 600

6 OPzV 600

6 OPzV 600H

600

600

620

600

600

klasyczna

klasyczna

VRLA-¿el 
wersja stoj¹ca

klasyczna

VRLA-¿el 
wersja le¿¹ca

Plante

tubularna

pastowana

tubularna

tubularna

100

38

42

42

25
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Przyk³adowe konfiguracje stela¿y:

          A  P³aski poziomy dwurzêdowy                   B  Schodkowy poziomy dwurzêdowy
          C  Schodkowy poziomy trójrzêdowy           D  Piêtrowy rzêdowy
          E  Piêtrowy schodkowy                               F  Piêtrowy dla ogniw le¿¹cych
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Przyk³ady konfiguracji na obiektach

Koszty infrastruktury budowlanej i technicznej s¹ tak¿e przyczynkiem do powstania architektury 
rozproszonej systemów zasilania. Zamiast baterii centralnej i kilometrów kabli - uk³ad zasilania 
z bateri¹ bli¿ej grupy odbiorów, UPS-y z autonomicznymi bateriami, tu¿ przy odbiorach, 
rozdzielnice kontenerowe, kioski przekaŸnikowe, kontenery dla celów ³¹cznoœci 
z autonomicznymi bateriami itp. Dla wszystkich tych aplikacji optymalnym rozwi¹zaniem jest 
zastosowanie baterii VRLA. Co wiêcej, przy posiadaniu baterii VRLA typowych dla monta¿u 
szafowego, mo¿liwe jest wykonanie wersji kompaktowych grupuj¹cych ca³y uk³ad zasilania, wraz 
ze Ÿród³em autonomicznym w jednym miejscu (szafie, grupie szaf).
Ró¿ne przyk³ady zabudowy baterii w szafach przedstawiaj¹ poni¿sze  fotografie.

Przyk³ady lokalizacji baterii w szafach.
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Przyk³ad rozwi¹zania kompaktowego 

Czynniki ogólne.

Na zakoñczenie pragn¹³bym zwróciæ uwagê na kilka czynników ogólnych determinuj¹cych dobór 
baterii do naszej aplikacji.

Bateria  wymieniana, czy nowoprojektowana.
Zastanówmy siê kiedy wymieniamy bateriê?

Po pierwsze: kiedy osi¹gnie ona kres eksploatacji. Obni¿enie pojemnoœci do 80% Cnom 
nast¹pi³o w przybli¿eniu  w okresie deklarowanym przez dostawcê.
Po drugie: na skutek awarii.
Po trzecie: dlatego, bo up³yn¹³ czas przyjêty arbitralnie, jako okres  bezpiecznej eksploatacji 
baterii w tym systemie. Pomimo, ¿e bateria  mo¿e  jest jeszcze sprawna energetycznie, 
istnieje du¿e prawdopodobieñstwo jej awarii przy dalszej eksploatacji. 

W pierwszym wypadku sprawa jest jasna. Jeœli bateria spe³ni³a swoje zadanie                               
w deklarowanym czasie, nie ma  wymogów co do zwiêkszenia jej ¿ywotnoœci, to oczywiœcie 
wybraæ nale¿y ten sam typ (o ile jest on jeszcze dostêpny).
W  trzecim wypadku sprawa jest równie¿ klarowna. Badania statystyczne oraz ekspertyzy 
techniczne wymienianych bloków daj¹ nam obraz ¿ywotnoœci serwisowej. Przyjêty arbitralnie 
czas mo¿emy korygowaæ "in minus", b¹dŸ "in plus". 
W przypadku drugim  nale¿y przeprowadziæ najpierw analizê przyczyn awarii a dopiero potem 
wymieniaæ. Analiza powinna zawieraæ odpowiedŸ na pytanie: czy awaria wynik³a na skutek  
wadliwego doboru do aplikacji, czy te¿ innych przyczyn. Taka analiza powinna warunkowaæ 
poszukiwanie optymalnego rozwi¹zania.

W wypadku nowoprojektowanej baterii wymagane jest przeprowadzenie pe³nego procesu 
doboru i wymiarowania baterii z uwzglêdnieniem wszystkich omawianych czynników.

Stopieñ dostêpnoœci produktu.
Baterie klasyczne wykonywane s¹ pod konkretne zamówienie inwestora i w znakomitej 
wiêkszoœci docieraj¹ na obiekt  uformowane, w pe³ni na³adowane i gotowe do natychmiastowej 
pracy. Nie s¹ magazynowane u producenta  ze wzglêdu na koniecznoœæ ich  do³adowania 

oœrednio w okresach 3-miesiêcznych przy temperaturze sk³adowania 20 C (efekt 
samoroz³adowania). Dystrybutorzy tak¿e unikaj¹ magazynowania akumulatorów
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klasycznych. Najczêœciej, nawet  dodatkowe, niewielkie  zamówienia uzupe³niaj¹ce wymagaj¹ 
podobnego czasu jak dostawy g³ówne. Generalnie, ogniwa klasyczne  nie s¹ dostêpne w czasie 
krótszym ni¿ 4 tygodnie od zamówienia.
Zupe³nie inaczej sprawa wygl¹da w przypadku baterii VRLA. Terminy dostaw  mog¹ byæ znacznie 
krótsze, poniewa¿ dostawcy mog¹ mieæ ich zapasy magazynowe. To  samo dotyczy producenta. 
Mo¿liwa produkcja "na pó³kê" wynika ze znacznie d³u¿szych okresów bezpiecznego 
magazynowania wynikaj¹cego z ma³ego samoroz³adowania. Pod pojêciem samoroz³adowania 
rozumiemy obni¿enie siê pojemnoœci akumulatorów uformowanych i na³adowanych 
przechowywanych na magazynie. Efekt samoroz³adowania  jest zale¿ny od temperatury, st¹d te¿ 
w wy¿szej temperaturze czêstotliwoœæ ³adowañ odœwie¿aj¹cych akumulatorów  
magazynowanych wzrasta. Przyk³adowe charakterystyki samoroz³adowania dla akumulatorów 
klasycznych i VRLA przedstawiaj¹ poni¿sze wykresy.

Charakterystyki samoroz³adowania akumulatorów A  klasycznych (OPzS) 
i B  VRLA (A600 OPzV).

Zgodnoœæ wykonania ze standardami.
Zgodnoœæ wykonania  akumulatorów z okreœlonymi standardami pozwala na jednoznaczne 
porównywanie ogniw i bloków oferowanych przez ró¿nych producentów. Ujednolicenie 
pojemnoœci, wymiarów, typu wyprowadzeñ, stanowi  u³atwienie dla inwestora i projektanta oraz 
nie powoduje dodatkowych kosztów zwi¹zanych z adaptacj¹ obiektow¹.
Przyk³adowo, poni¿ej przedstawiam standaryzacjê wg DIN produktów klasycznych.
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Standaryzacja produktów klasycznych wg DIN

Ogniwa, bloki zapasowe.
W przypadku akumulatorów VRLA nie praktykuje siê z uwagi na du¿¹ dostêpnoœæ produktów. 
Ponadto akumulatory te opuszczaj¹ fabrykê zawsze w pe³ni uformowane i na³adowane. 
W przypadku akumulatorów klasycznych istnieje mo¿liwoœæ ich wykonania  jako  zapasowych 
(akumulatory/ogniwa sucho³adowane - zamkniête szczelnie, bez elektrolitu). Nale¿y siê jednak 
liczyæ z faktem, ¿e wymagaj¹ one procesu uruchomienia i nasze prostowniki obiektowe  zwykle 
nie bêd¹ do tego przystosowane.

Gwarancje, referencje, wiarygodnoœæ dostawcy, cena.
Ze wzglêdu na handlowy charakter powy¿szych parametrów nie bêdziemy siê tutaj nimi 
zajmowaæ.

Uwagi koñcowe.

Przedstawiony referat jest prób¹ syntetycznego ujêcia czynników wp³ywaj¹cych na w³aœciwy 
dobór baterii akumulatorów do aplikacji systemowej. Omówiono wzajemne interakcje pomiêdzy 
bateri¹ a systemem, œrodowiskiem a bateri¹,  bateri¹ a infrastruktur¹. Nie omówiono samego 
procesu wymiarowania  baterii, który jest pod tym wzglêdem typow¹ procedur¹ matematyczn¹. 
S¹dzê, ¿e bêdzie to mi dane przedstawiæ w nastêpnym opracowaniu. Mam nadziejê, ze 
przedstawione informacje pozwol¹ inwestorom, projektantom i osobom odpowiedzialnym za 
uk³ady zasilania w³aœciwe spojrzenie na problem doboru  ich systemowych Ÿróde³ energii, jakimi 
s¹ baterie  kwasowo-o³owiowe.
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