
Σφραγισμένες κλειστές

μπαταρίες μολύβδου (SLA)
Συνεχ ίζουν ακάθεκτες

Οι μπαταρίες μολύf)δου-οξέος εξακολουθούν να αποτελούν το κύριο μέρος της

τροφοδοοίας σε αυτοκίνητα , μοτοσικλέτες , σκόφη κα ι τροκόοιητο. Στην νεότερη

μόλιστα μορφή τους όπου περιλαμf)όνουν στέρεο ηλεκτρολύτη και σφραγισμένο

περί!,>λημα , οι παλα ίμαχες αυτέ ς μπατα ρ ίες (η τεχνολογία τους πρωτο-εφαρμό

στηκε κόπου στα 1850) αποδεικνύοντα ι περισσότερο ευέλικτες από ποτέ ,

Οι σφραγισμένες μπαταρίες μολύ6δοιι

(SlA. Sealed lead.Acίd) με στερεό ηλε

κτρολύτη εμφανίστηκαν στην αγορό πριν

από περίπου οσρω-ω χρόνια Ο ηλεκτρο

λύΤηι:; (διΌΛUΜα υδροχλωρικούοξέως) στε

ρεοποιείται είτε με την βοήθεια Υέλης ηυ

ριτiou (μΠOτCΨΊΕς μoλύ6δou γέλης, ή ξη

ρός μορφής). είτε με την βοήθεια ενός

υποστρώματα;από ίνες γυαλιού (τεχνολο

Υία AGM. Absorbed Glass Mat • Υπόστρω

μα απορρόφησης υάλου). Με τον τρόπο

αυτό. το oξUΓόνO που παράγεται στο θετι

κό ηλεκτρόδιο κατά την υπερ-φόρτιση της

μπαταρίας, διαχέεται ηρο; την αρνητική

πλόκα όποο μετατρέπεται και πόλι οε νερό.

Ο ΣUΓKειφιμένoς κύκλος ανασίrνθεσης έχει

σαν αποτέλεσμα την δημιουργία σχεδόν

μηδενικής ποσότητας αερίων, κσι ως εκ

26

τοοτοο αστημσ μπορεί να α.ισκεUΑστεί οε

σφραγισμένο περίΒλημα- Για να αποτραπεί

οποιαδήποτε έκρηξη οπό την ενδεχόμενη

ανάπτυξη υψηλών πιέσεων . σι κυψέλες

(όπως και η κάθε σχεδόν σφραγισμένη

μπσταρία) nεριλαμβόνoυν βαλβίδες ασφα

λείας. Ο αNδuooμός στερεού ηλεκτρσλύ

τ/ και σφραyι~ένou nερι6λrJ,ιατoς σαηε

nει. την χρήση της μπαταρίας σε οποιαδή

ποτε σxr.δάv θtση (nαρόπ οι μπαταρίες AGM
καλό είναι να μην φoρτtζovται ανοοτιχιμμέ

νες (πάνω-ι<άτωΙΙ. Εκτός από την χαμηλή

τους τιμή, οι σφραyισμtνες μπαταρiες μα

λύβδou πaρσuαάζoυν και αρκετά άλλα πλεο

νεκτήματα όπως είναι η χαμηλή οοτο-εκ

φορτιοη, η απλή μέθοδος φόρτισης και η

μακρά διάρκεια ζωής, ιδιαίτερα στην περί

mωση όπου η μπαταρία παραμένει συνε-

χώς φορτισμένη.

Παρά το γεγονός ότι οι 6οοικές αρχές

λειτουργίας των σφραγισμlνων μπαταριων

μολύβδου δεν έχουν αλλάξει, η διαρκής

εξtλιξη σε όλα αυτό τα χρόνια έχει οδηγή

σει σε cη.ιovτικά καλύτερα XαρaκπpισηKά:

• Bελτιωμtνη ο..ιμπερι.φαρά κατά τ/ν

ισιερ-φορηοη

- Μικρη σχετικά ευαισθησία στην 8οθιό

εκφόρτιση

- Ύψηλή ειδική χωρητικότητα

• Βελτιωμένη διάρκεια ζωής

• Γρηγορότερη φόρτιση

- Bελτιωμtνo ρεύμα εξόδου

Μεγάλοι κατασκευαστές μπαταριων όπως

η Yuasa, η Panasonic και η $onnenschein/
Exide διαθέτουν σήμερα διάφορες κατ/γα

ρΙες ιωατοριων βελτιστοποιημένες για μίο
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Σ.φα 3.Η miδpooη ΠΙ( θφμο<_ '"""
&q:ιιι-cιo ζωής της μ-ιστoρioς. στην nφirπω

σι οιιναοι.ίς φόρτισης pc οτοθφή τόσι'ι

2,275 V σvό 1I:ι.ιψiλη.

Σ.oιιjJo 2. Η τάοη φόΡτιοης (ανά Kι.ιψiλ'11 οι

o.oιia, μι την θφρι:>«_Ρσοίο γιο την "φΙrπω

ση IΙ:lJI(λιll:ής φόρτισης (mάνω) 11:01 φόρτισης

ouντψηοης (κάτω)_

Σ.oιιJ.σ Ι . Η [.oιia, μcτσξύ της τόιη;" (7v(H

.οιτού II:UII"λώμoτoς 11:01 της .οιωΡητιιιότητσς.

πόντως της τιμής του αρXΙKoι.i ρεύματος

δεν μειώνει τον χρόνο φόρτισης. όχι του

λόχιστον τόοο 600 θα ανέμενε κανείς.

Στο Σχήμα 4 έx().4lε ένα γρίxprμl τοonοίο

περιγρόφει την μεταβολή του ρεψατας με

την τόση oρισμtνη στα 2,275 V και χρησι

μοποιώντας τέσσερις διoφaρετικώς αλγό

Ριθμους περιορισμού του ρεψατος. Το ρεύ

μα φόρτισης (εκψρ(q.1ένo οε αμΠέρ) σεει

κονίζεται στον κάθετο άξονα σαν ποσοστό

της χωρητιχότητας της μπαταρίας C'O" Στην
mpίmωoη που η χωρητικότη τα C,o είναι

για πaρόδειγμα 1 Ah, τότε το αρxuιό ρεύμα

ε(ναι 450 mA (ή 45 % του C,,) μtxρι τα

100 πιΑ (10% του C,o)' Από το γράφημα

φαiνεται ότι ο περιορισμός ρεύματος εφαρ

μόζεται στην αρχή μόνον της διαδικΟΟΙας

" !---~,------=---,=---~-'•

γιστη τιμή της τάσης φόρτισης που είναι

δυνατόν να χρησιμοποιηθεΙ εξαρτόται από

την θερμοκρασία και ε ίναι ιδιαίτερα σημα

ντικό η τάση αυτή να μην ξεπεραστεΙ Στο

Σχήμο 2 απεικονίζεται η σχέση μεταξύ

θερμοιφασίας και τόσης , για δύο διαφορε

τιχά συστήματα φόρτισης. Η ιψηλότερη τιμή

χρησιμοποιείται για κανονική (κυκλ ική) λει

τουργία, ενώ η χαμηλότερη τιμή χΡησιμα

πOlείται για μπατaρ(ες ΟΙ οποίες υπόκει

νται σε χαλαρή φόρτιση με σκοπό την συ

ντήρηση τους για μεγάλο χρονικό διόστη

μα. Εάν στην κατάσταση αναμονής η εφαρ-

μοζόμενη τόση είνοι έστω κι:» ελαφρώς lJIIι1Γ

λότερη από την σ.Νlστώμενη τιμή θα txau
με μικρότερη διάρκεια ζωής της μπατα 

ρίας . οπότε στην nEpίmωoη όπου η θερ

μσκρασία του περιβάλλοντος δεν είναι στα

θερή απαιτε ίται η πaρouoiα κυκλώματος

aντιστάθμισης των θερμσκρaoιακ ών μετα

βολών . ΤΟ απo~α διΟΟικοοι ών φόρτι 

σης όπου η τάση δεν προσαρμόζε ται στκ

μετο6ολές της θερμοκρασίας , φαίνεται ξε

κόθαρο στο Σχήμα 3
Η φόρτιση με σταθερή τόση είναι πολύ

απλή διαδιxaoία και το μόνο που χρειάζε

ται είναι ένα σταθεροποιημένο τpoφaδaτι

κό με δι.Νατότητα ρύθμισης της τόσης εξό

δου στην σωστή τόση. Σε εερροφοασ δω

ματίου (20 ·C) μ(α τιμή της τάξης των

2 ,45 ν (κάπου μεταξύ 2 ,4 V και 2,5 Υ) ονά

KUψtλη , είναι κατόλληλη για κανονική KIJ
KλIΚή φορτιοη . Για την περίπτωση φόρτι

σης συντήρησης , η κατόλληλη τόση είναι

2,275 V (κάπου μεταξύ 2,25 V και

2,3 Υ) ανά KUψέλη. Γενικό σι ωψε

λες δεν θα πρέπει να υπ06όλλα

νται σε υψηλότερες τάσεις για με

γάλο χρονικό διάστημα. Ένα κρι 

τήριο το οποίο μπορούμε να χρη

σιμοποιήσουμε για να βεβαιωθού

με ότι η φόρτιση έχει ολοκληρω

θεί. είναι η συμπεριφορά του ρεύ-

ματος φόρησης το οπο(ο κατά τις πρώτες

ώρες της φόρτισης μειώνεται συνεχώς .

Όταν λOlπόν αυτό φθάσει σε μία τιμή 0,07

CA (η μικρότερο) και παραμείνει

στην τιμή αυτή για περια:JότεΡO 1IןII , ,

από τρεις ώρες, μπορούμε να θεω- "f
ρήσαυμε ότι η διαδικασία έχει ολα- ! 10

κληρωθεί Στην nερίmωoη που δεν ~

χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο t .
κριτήριο και η φόρτιση γίνεται

6όσει χρόνου, η διoδIΚaσiα θα πρέ- ..ι .!-_ .,.-_ --;;;_ , . _ .._,,_,._J
πει να διακοπεί μετά την πaρt-

λεuση 16 με 20 ωρών,

ΤΟ ορχικό~φόρτισης καθορίζεταιαπό

την ΕΑUτεριKή αντίσταση, ή -στην περί

mωoη που υπόρχει. από τον περιοριστή

ρεύματος του τροφοδοτικού. Η αύξηση

(ή περισσότερες)διαφορετικέςεφαρμογές.

'Ετοι υπόρχουν για παρόδειγμα μπαταρ(ες

σχεδιοομένεςγια μεγάλη δlόρκεlα ζωής (20
χρόνια και 1500 κύιι.λοι επαναφόρτισης).

Οι περισσότερο σημαντικot τομεΙς τφαρ

μαγών σήμερο είναι τροφοδοτικόέκτακτης

ανάγκης διαφόρων Wπων (π.χ . συστήματα

αΝάγερμού. τεχνολογικός εξOπλι~ός, φω

τισμός και ιατρικές συσκεutς) , ~ΤΡΙKό

οχήματα (όπως αυτοκίνητα του golf ή ανα

πηρικές καρέκλες), ηλεκτΡικot κινητήρες

εκκίνησης μηχανών, τροφοδοσία σε οκό

φη. τροχόσπιτα και ανεμοπλάνα.και τελευ-

ταίο αλλό εξ ίσou σημαντικό ηλιακό συστή

ματα τα οπotα είναι ανεξόρτητα από το

~ΤΡΙKό δίKruσ των 220 ν.

Τάση, ρεύμα και χωρητικότητα

το ποσοστό φόρτισης μίας μπαταρίας μα

λύ6δου, είνοι δυνατόν να nρooδιoρι.στεί με

τρώντας την τόση της χωρίς φορτιο. Στο

Σχήμα 1 απειχονίζονται διόφορε:ς τιμtς για

οφραγισμένες μπαταρίες των 6 ν και 12 ν,

ενώ στο ίδιο Σxτ'J.ια ανaφtρεται και η ακρί

βεια την οπotα ηραια να ανaμtνouμε όταν

XP'lOΨOπoιoύμε την σJγ!W(pιμtνη μtθaδo:

η τόση Kψaίνεται από 2,2 V για μία πλή

ρως φoρτι~ Kιφtλη μtxρι τα 1,9 V για

μία πλήρως εκφoρτισμlνη Kιφtλη. Οι τψές

αυτές ισχύatN για θερμοιφοοία δωματία.ι

(20 'C) και εόν η μπαταρ(α έχει πρόαρατα

φορτιστεί ή εκφορτιστεΙ οι τιμές είναι αντ(

στοιχα μεγαλύτερες ή μικρότερες.

Η αξιοποιήσιμη χωρητικότητσ C μίας

αρρcrγισμένης μπαταρίας μσλύ6δou μετρώ

μενη σε αμπερ-ώρια (Ah), εξαρτάται αε

μεγάλο βαθμό από το ρεύμα εκφόρτισης .

'000 μικρότερο το ρεύμα εκφόρτισης, τόσο

λιγότερες κο ι οι απώλειες κατά την εκ

φόρτιση, οπότε αυξάνει η αξιοποιήσιμη

χωρητικότητα. Για τον λόγο αυτό το ρεύμα

εκφόρτισης αναφέρεται συνήθως σε CA,
εκφρόζοντας το ρεύμα σαν κλάσμα της

ονομαστικής χωρητικότητας C. Για μ ία χω

ρητικότητα για παράδειγμα C με ρυθμό

εκφόρτισης στα C/10 (ή 0,1 CA) για μία

μπαταρία του 1 Ah, OI'IlaίVεI ένα ρεψa εκ

φόρτισης 0,1 Α (100 mA). Στ/V ΠEpίmωoη

α.ιτή η χωρητικότητα είναι επίσης δυνατόν

γρoφεl και ως C,o (χωρητΙΧότητα για εκ

φόρτιση δι.όρκειaς 1Ο ωρών). Ot oνoμoorι
κές χωρητικότητες των μπαταριών μολύβδου

~φωνα με το Γερμανικό πρότιmo DιΝ ανα

φέρσνται σε εκφόρηση 20 ωρών (δηλαδή

στα 0,05 CA) και με τελιχή τΟΟη ανά (εκ 

φoρτqιtνη) κιψtλη τα 1,75 ν.

Φόρτιση

Σε γενιχές γραμμές, οι μπαταρίες μολύ

6δou φορτίζονται με σταθερή τάση. Η μt-
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Σχήμα 5. Η cπιδρσση πκ βαθιόι; CΚφόpτιoης

στην διάρκεια ζωής, Μc κυκλική ΛcιτoupyΙa.

Τυπικές τιμές

(όλα τα δεδορενο τάσης είναι ανά KU

ψέλη και σε θε:ρμοκρααία 20°C).

Συνιστώμενη τάση φόρτισης:

2Α5 ν (2,.4 ν έως 2,5 νι για κανονική

φόρτιση

2,275 ν (2,25 ν έως 2,3 ν) για φόρη

αη συντήρησης

Τάση ανοικτού κυκλώματος:

2,2 ν Ϊφορηορενη]

2,1 ν (μιαο-φορτιαμένη )

1,9 ν Ιοφορησ-η]

Μέγιστος χρόνος φόρτισης

( κονον lκή φόρτιση ) :

16 έως 20 ώρες

Τελική τόση εκφόρτιοης :

1,75 ν

Συνιατώμενος περιορισμός ρεύματος:

0 ,25 CA έως 0, .4 CA

φόρτισης, ενώ στην συνέχεια τα

ρεύμα πέφτει εκθετικά μέχρι να

φτάοει στο τέλος της διαδικασίας

σχεδόν το μηδέν. ΟΙ κατοοαψσ

στές προτείνουν συνήθως αρχικά

ρεύματα φόρτισης στ/ν περιοχή

των 0,25 CA έως 0,4 CA, ενώ

τιμές πάνω από 0,5 CA καλό α-

ναι να οαοφωνοντα διότι επι

20 δρούν αρνητικά στην διάρκεια-.."
ζωής της μπαταρίας.

""
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ΣΧήμα 4. ΣυμπφlφοΡά φόρτισης ικ στοθφή

τάση 2,215 V ανά Kuψiλη ιωι τiοαΡις δια-

ιΡοpcτικiς puθμiocις πφιορισμού pcΨOroς.

•

_ _... ••.:!$ ΙΟ Η>___. " <: 22" <:

•

ταρίας εξαρτάται επίσης από την ποιότητα

κοταοκευηο. Σε κατάσταση αναμονής για

παράδειγμα, υπάρχει ένα μικρό ρεύμα το

οποίο ρέει σuνεXώς, με αποτέλεσμα οι πλά

κες νσ γίνονται ολοένα λεπτότερες. ΟΙ μπα

ταρίες λοιπόν πω διοθέτουν ονθεκηκότε

ρες πλάκες, είναι φυοικό να παρouσιάζoυν

μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Υπάρχουν επί

σης μπαταρίες οι οποίες είναι κατοοκευσ

αμlνες με στόχο ένα μεγαλύτερο κύκλο

ζωής. Οι οκριθεκ; προδιαγραφές σχετικά με

τις διάφορες επιλογές μπαταριών, είναι

δυνατόν να θρτθούν στον όυσιοκο τόπο

τω κάθε κατασκευαστή (δείτε τον σχετικό

κατάλογο στο τέλος του άρθρου).

Αρνηηκή επίδραση έχει επίσης και η μη

επαναφόρτιση μίας μπαταρίας μετά από

βαθιά εκφόρτιση. ΟΙ σφραγισμένες μπατα

ρϊες μολύβδσυ δεν θα πρέπει σε καμία

περίπτωση να παραμένουν αφόρτιστες για

περιοοότερες από μερικές ημέρες, και καλό

είναι να επαναφορτίζονται όσο το δυνατόν

συντομότερα. Η δυνατότητα βαθιάς εκφόρ

τισης μίας μπατορκκ υποδεικνύει το εάν

(και βέβαια πόσο σύντομα) η μπαταρία εί

ναι σε θέση να δεχτεί φορτίο, σφοο έχει

παραμείνει οφόρτισιη για μία μεγάλη χρο

νική περίοδο. Οι σύγχρονες μπαταρίες τύ

που AGM μετά από παραμονή για ένα μήνα

σε κατάσταση θσθκκ; εκφόρτισης, αποδέ

χονται σχετικά σύντομα το φορτίο και επα

νέρχονται στα κανονικά χαρακτηριστικά

φόρτισης. Για να αποφευχθεΙ το ενδεχόμε

νο εγκατάλειψης μΙας μπαταρίας σφόρη

στης για μεγάλο χρονι κό διάστημα, οι κα-

"•

~, / *
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•• ee le.t
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ΣΧήμα 6. Τυπική πτώση της χωρηΤικότητας

Μc τόση ouντήρησης.

IC1

Σχήμα 7. ΤΟ onΛό aυτό κύκλωμα ιιι;σvonoιci

τις βοοικές σfJQιτή<χις του κaτaoκωσσπ] για

την φόΡτιοη σφpoyισμiνων μπαταριών μο

λύβδου.
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Μπαταρίες μολύβδου

γέλης και AGM

Οι ~Io::(ς ιn;Jτσρίεζ μoλUβδou ·oξιΌς

~od,o.ιν ορισμένο χσρσιι:.πΡστΙΙΟ μιtιO

Iι(l.τiμστa : nφιixoυν όσονσ όξινο (0::01κατά

συνάκισ επ,o::IνΔUVα) uγρά, ΤΟ οοασ μπορεί

να δκιρρωοοον προς το nι:ριβάλλoν ό;ι(ι μό

νον εάν οοοοο το ηφl"βλψα της ..,στoρiaς

αλλά 1(01 όταν τσιιoθιΙ'ιtk ! μι λάθος nρoσa

νστολισμό (πάνω- κάτω]. Εκτός α.πcιU , ΟΙ ου

γ1Ioιpιμtyις ιn:πaρiες xaρoκΤ~OντOl cnό

UΨΗΛό ριλ\Jό aιιτo -αφόρηση ι; 1(01 πφlOρι'

(\Jivo πλήθος εnανoφoρτίoι:ων.ΚάTl Τ(ΤΟΙΟ

μποριί να tiVQ, ονοσό για ης ..,στaρίες (Ι( .

κ ίνησης σxrμΠων , αλλά εάν η ~(ιιριμtνη

μxnoρiα rtρCX)fIίζπaι yιa Υ<ν,οι.ότφη τρο

φoδoσio του oxr'Jιoτoι;; (οπότε και οωρότ

ταl νο unόo<.tlτOl οι πλipις Kύιι;.λouς φόρη

σης κσθώς κοι βαθιά (,,-φόρτιση) τότε (ίνα,

σίγουρο ότι θα σνarττύξεl θοαά άλατα.

-E ιc ovτoς λοιπόν κατά νου όλο το noρα1άνω.

&ν μας (ιιMήocxI ΤΟ yqoνός άη ΟΙ σφρσΥι'

σμCνα; μw:πopί<ς μαλύβδσu μι στερεό ηλι"

ο::τρολύτη χρησιμοποιούνται ..ατό κόρον Ο(

νόνες επι6όλλouν οι μπαταρίες να οηοθη

κειονται πάντοτε σε ωτόστοοη πλήρους

φόρτισης. Η επσνοφόρτιση αΝίσταται όταν

η τόση ονοικτού KUΚλώματoς φθάσει στα

2,1 ν ανά κυψέλη, το οποlον αντ ιστο ιχεί

οε μία αυτo-ειc.φόρτιoη της τάξης του 50
% της ονομαστικής χωρητικότητας. Μ ία

μπατaρtα σε καλή κατάσταση και οε θερ

μoιφooίa δωματίου, εκφορτίζεται τόσο aργό

που θα φτόοει στην παραπάνω κατάσταση

μετά απά 18 περίποο μήνες . Στους 30 ·C
η ίδια κατάσταση εμφανίζεται στους 9 μή

νες, ενώ στους 40 °C στους 4.5 μήνες πε

ρίπου. Σε χαμηλότερες θερι..ιoκιχJσίες (μέ

χρι -15 ·C) το φορτίο χάνεται με QΚόμη

μικρότερους ρυθμούς σε σχέση με πΥν θερ

μoκρaσία δωματίου. Ο χαμηλός ρυθμός αuτo

εκφόρτισης κοι η ΠlX!fΙ.ύπτouσα. δuνατότ/τα

μακρός αποθήκευσης, αποτελούν τα σημα

ντικότερα πλεονεκτήματα των οφρσΥισμέ

νων μπαταριών μoλίι6δou tνoντι των 000

λοίπων.

Στην πράξη

Οι nεριooότερoικατοοκευοστtςμπαταριών

α.ινιστούν φόρτιση με σταθερή τάση και

περιορισμό ρεψατος, με ταιιτόχρονηαντι

στάθμιση των μεταβολών στην θερμοκρα

αία. Ένα απλό κύκλωμα το οποίο ικανο

ποιεί τις παραπάνω συστάσεις, περιγράφε

ται στσ Σχήμα 7. Στο κύκλωμα αυτό χρησι

μοποιούμε ένο ΙΜ3 1 7 σαν σταθεραποιητη

τόσης, με περιορισμό ρεύματος στο 1,5 Α.

ΕΛΕΚΤΟΡ 12/2004

(φcδρll\,ς μoνάδt:ς τρoφoδoσioς ή <Χ rJAIQl(Q
ouoτήμc!τα . Οι ouγκ(ιφιμeν(ς μnoταρί(ς δεν

XjΚlOζOVTOI συντήρηση 1\01 δύσκολα θα μολύ'

νουν τα nι:ριβό).λoν μι το Γχριαψνο τους.

Η oνCnτu{η ΕΚIιιι.ών ολότων (ίνσι U1ioης διj.

οωλο να φφσνιστ(ί, &:δoμCνoυ ότι το ιλι:ύ

θερσ (kιιιι;ό oξ,o'~oι' α1ό TO(QW

ιερκό υλικό γ,λης, ΤΟ ποσοστό ouτο-( ιιφόρ ·

τιοης (ivOI orμoνΤΙIIά ρκρόττρο, αλλό οι οδη.

γί(ς φόρτlOl'}ι; θα rιρCnιl νο ττpoUvτoι μι ω

λόtkιo. Δι.ιοτυχώς, ΟΙ ocpρα'(IOμέv(ς μnoτoρίι:ς

~(oς naρouσιόζoυν Ο( αχ'ση μι τις

oντίnoλ(ς μnoτoρίι:ς υγρού οξ,ος σrμoντ",ό

μlιφότφ'1 (vιpyOOl<.'" ηοκνάτητα, γ(γονός το

οποίο ωαδόν οπογοροΚ! την χρήση τους ως

μnoΤOΡί(ς (ιο;ιιίνηοης oxrμnων .

ΓΚρο όμως οπό τ ις γνwoτ,ς οφρσΥισμι:ν(ς

~aρiι:ς~,oςιnJpXα 1\01 μio άλλη

f\oτηyoρίo μnoτoρoών μι στερεό ηλοτρολύ '

τη: οι μnoτoρί(ς AGM.
Το οριο;τικόλ(ξο AGM npOΙ:PXHOI onό τα Αψ

γλιιιό 'Ab!oOΓbenl GIoss o'λaI " ('τΠόσrρωμo οπορ

ρόφηοης UΌΛoυ), όπου έxouμι: (γα {αwριστό

στρώμα το onoio rtp(c:ιάfxτoι μno{ύ των ηλ( .

ιo;τρoδίwν Η ιο;στQ(Jl((ι.ή μioς μnoτoρtoς AGM

φαiνHαl στην διnλovή οκονσ (πηγή HσwIιerl.

Για να είμαστε BtβoloI ότι η τάση στην

tξoδo θα ποραμείνει στην θέση που ορζε

τol μtσω του Ρ1 , η τάση στην είOClδo του

ΙΜ3 17 θα πρέπει να είνOl τουλάχιστον κατά

3 V υψηλότερη από αυτή στην tξοδο. Η

τάση στ/ν είσοδσ είναι δυνατόν να ληφθεί

από tva μικρό μετασχηματιστήδικτύου (μη

σταθεροποιημένο) ή από tva τροφοδοτικό

14 V. Η δεύτερη επιλογή είναι κατάλληλη

μόνον στην περίπτωση όπου η προς φόρ

τιση μπαταρία περιλαμβάνει το πολύ τέσ

σερις κυψtλες.

Η τάση φόρτισης ορίζεται στην βtλτιστη

τιμή με την βοήθεια του Ρ1 , ανάλογα με

το πλήθος των κυψελών , τον τύπσ της

μπαταρίας (~6ouλευtείτε τα φυλλάδια του

κατασιο;ευαστή) , κα ι τον τύπο τ/ς φόρτισης

(κανονικός ή σ.JVTήρηση). Η τάση στην tξoδo

του κυκλώματος θα πρtπει να ελεΥΧθεί με

την βοήθεια ενός ψηφΙQl(ΟΟ πoλuμlτpou ,

την στιγμή που η μπαταρία δεν είναι συν

δεδεμένη . Τα εύρος των δυνατών τιμών

τάσης παυ πρaKύΠΤα/N μέσω τοο Ρ 1 είναι

δυνατόν να μεταβληθεί, τροποπσιών τας

ανάλογα την τιμή της R2, tτσι ώστε να

ταιριάζει με το πλήθος των κυψελών της

μπατaρiας .

Στην nερimωoη όπου η φόρτιση avoμt

νεται να γίνεται αποκλειστικά οε θερμοκρα

σία δωματίου, είναι δυνατόν να καταργή

σουμε τις διόδους aντιστάθμισης θερμοκρα

σίας που 6ρίοιο;ονται μεταξύ της R2 ΚΟΙ του

Ρ1 (εμφaνiζoνται με διακειoιOf.ψένες γραμ-

Η ΤΡΙΧOf:ιδής δράση του ouγKnpιμ(νou υπο'

στρώματος οδηΥ(ί οε πλήρη onoρρόφηση

του ηλοτρολύτη. α1Oτpύ'OVΤας την u.ώ·

θφη ροη του Οι μnoτoρίι.ς τ\nou AGM (ί ·

ναι γινι ιο;ο οε ΘCση να noρόσxouv ~ότc '

ρο ρώμστα, (νιοί έχουν ΚΟΙ μικράτ(ρο κο

οτοτ.

Στον οντίποδα, πoΡOUO ,όζoυν μιρικ,ς φο

ρές nλ(όνoσμα ηλατρολύτη IIaθώς mioης

ΙΙΟΙ χοροτι:Ρη σισywγή θφμότητοι: {CJ( tAfΛ't

λίς θφμoιιρooi(ς , οι μnoτoρΚ.ς τ\nou AGM
(ίναι δuνστόν να OΤ(γνώoouν πλήρως}.

μές). Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει

να εντσπί(I()ψE τον συντελεστή θερμoιφa

οίας (Tc, ΤθfT'4)θfatι.ι'θ Coefficient) που ι»

νιστά ο κατασκευαστής για αντιστάθμιση των

μεταβολών θερμοκρασίας. Με τ/ν διαδικα

αία που περιγράφεται στην αιvtxtID είναι

δυνατόν να πεtUχoψι: για τον TC μία τιμή

στην περιαχή από -2 έως -5mVrC
Εάν τonoθετήσoψε μεταξύ των R2 κοι

Ρ1 τόσες διόδους 1Ν4 148 όσες είναι και οι

κυψtλες της μπαταρίας, η τιμή του TC θα

είναι -2mVΓC (για μία μπαταρία δηλαδή 12
V θα χρειαστούμε 6 διόδους). Διnλoσιάζo

ντας το πλήθος των διόδων (12 ), η τιμη

ταυ TC γίνεται -4mVrC, ενώ με εννέα διό

δους η aντίστoιxη τιμή θα είναι -3mVrC.
Όπως λαιπόν γίνεται εμφανές η τιμή του

TC μπορε ί εύκολα να ρuθμιστεί μετα6άλλο

vτQς το πλήθος των διόδων, ενώ για να

αντιστοθμίσουμε τ/ν πτώση τάσης που

προέρχεται από τις διόδους , θα πρέπει για

κάθε δίοδο να ελαπώνouμε πΥν τιμή της

αντίστασης Α2 κατά 120 Ω.

(040352-1)

Διευθύνσεις στο διαδΙ-KΤUO:

http://WWW.yuasabatteries.cσm

http://www.netweιrkpower.exίde.com/

httρ://www.batteryρowerσnline.cσm/

http.//WWW.panaSCfJic.com/indυstrίaI/battery/

hΠp//WWW.panasorιic.comIiΊdυstriaIjbatterv/

oem/chem/seaI/index.hrm1
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