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 ش گفتاریپ

 :1قسمت  -(ميتنظ خود يرهايش به مجهز انواع) یعموم مصارف يبرا يدياس سرب يها يباتر" استاندارد

. اين استاندارد بر تدوين شد 1377نخستين بار در سال  "آزمون يها روش -يکارکرد يها یژگيو ،کلی الزامات

و  بار مورد تجديد نظر قرار گرفت دومينبراي  مربوط يها ونيسيکمرسيده و بررسی توسط  يشنهادهايپاساس 

 به نکيا تصويب شد. 18/11/1392اجالس کميته ملی برق و الکترونيک  مورخ  هفتصدو بيست و يکمين در

 به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، استاندارد یمل سازمان مقررات و نيقوان اصالح قانون 3 ماده کي بند استناد

 .شود یم منتشر رانيا یمل استاندارد عنوان

ع، علوم و خدمات، ينه صنايدر زم یو جهان یمل يها شرفتيو پبا تحوالت  یو هماهنگ یحفظ همگام يبرا

ن يل اياصالح و تکم يکه برا يشنهاديهر پد نظر خواهند شد و يران در مواقع لزوم تجديا یمل ياستانداردها

د ين بايمربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابرا یفنون يسيد نظر در کمياستانداردها ارائه شود، هنگام تجد

 استفاده کرد. یمل ياستانداردهاد نظر ين تجديهمواره از آخر

 

 .شود یم 1384: سال 4281-1اين استاندارد جايگزين استاندارد ملی ايران شماره 

 

 ر است:ين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زيه ايته يکه برا يمأخذمنبع و 
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                     -(میتنظ خود يرهایش به مجهز انواع) يعموم مصارف يبرا يدیاس سرب هاي باتري

 آزمون هاي روش -يکارکرد هاي ويژگي ،کلي الزامات :1 قسمت

 کاربردهدف و دامنه   1

براي مصارفِ عمومی آزمون  يها روشکارکردي و  هاي يژگیو، کلیالزامات تعيين استاندارد،  اينهدف از تدوين 

 :تنظيم خوداسيدي از نوع مجهز به شيرهاي  -سرب يها سلو  ها يباتر

 ؛1يا شارژ شناور يا دورهشارژ  براي هر يک از مصارف 

  ،يا تجهيزاتِ اضطراري ثابت يا  ها يبازبراي مثال به کار رفته در ابزارها، اسباب در تجهيزاتِ قابل حمل

 و منابع تغذيه عمومی 2منبع تغذيه وقفه ناپذير

 باشد.می 

 يها محفظهاسيدي ممکن است داراي الکترودهاي صفحه تخت در  -مربوط به اين نوع از باتري سرب يها سل

اسيد سولفوريک موجود بين  باشند. يا استوانه يها محفظهمنشوري يا داراي جفت الکترودهاي مارپيچی در 

به وسيله جذب در ساختارِ با تخلخل ريز يا جذب در يک ترکيبِ ژل مانند، بی تحرک  ها سلالکترودهاي اين 

 .گردد یم

 شوند یمکه به وسيله اين استاندارد ملی به کار برده  اسيدي -سرب يها سلو  ها يباترو نشانه گذاري  ها قطب، ابعاد -1 يادآوري

 ارائه شده است.  4281-2ملی ايران شماره در استاندارد 

در  (portableهاي سرب اسيدي مجهز به شير تنظيم از نوع قابل حمل )با توجه به اين که در حال حاضر باتري -8 يادآوري

هاي آتی لمکان بازنگري در شرايط آزمون و معيارهاي پذيرش مندرج در اين استاندارد طی سا داخل کشور توليد نمی گردد لذا ا

 ميسر خواهد بود. بنا به درخواست سازندگان داخلی

 اسيدي استفاده شده در موارد زير کاربرد ندارد: -سرب يها سلو  ها يباتراين قسمت از استاندارد ملی براي 

 (6197و  71 يها شمارههاي ملی ايران استانداردمجموعه ) موتور وسيله نقليه اندازکاربرد به عنوان راه 

  (4282-1 و 4551 يها شمارهاستانداردهاي ملی ايران ) یکشش هاي يباترکاربرد به عنوان 

  (4868 يها شمارههاي ملی ايران استانداردمجموعه ساکن ) هاي يباترکاربرد به عنوان 

اظهارات و ادعاهاي مطرح شده توسط توليد کننده در خصوص تبعيت از اين استاندارد ملی نياز به آن دارد که 

ممکن است جهت تعيين صالحيت نمونه  ها آزمون باشند. اجرايی يها روش، متناظر با اين اصلی عملکرد يها داده

 مورد استفاده قرار گيرند.

                                                           
1- Cyclic or float charge application 

2- Uninterruptible power supply 
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 يمراجع الزام  8

ب آن ين ترتيارجاع داده شده است. بد ها آنن استاندارد به ياست که در متن ا یمقررات يحاور يز یمدارک الزام

خ انتشار ارجاع يبا ذکر تار یکه به مدرک یصورت . درشود یمران محسوب يا ین استاندارد مليا از یمقررات جزئ

 یست. در مورد مدرکيران نيا یملن استاندارد يآن مورد نظر ا يبعد ينظرهاد يو تجد ها يهاصالحداده شده باشد، 

 ها آن يبعد هاي يهاصالحد نظر و ين تجديارجاع داده شده است، همواره آخر ها آنخ انتشار به يکه بدون ذکر تار

 مورد نظر است.

 است: ین استاندارد الزاميکاربرد ا ير براياستفاده از مراجع ز

- ها دستگاهنمادهاي ترسيمی مورد استفاده بر روي  ،1379 سال: 5496-1 شماره رانيا یمل استاندارد 8-1

 مفهوم و کاربرد شکل، -1قسمت 

 قسمت ها دستگاه روي بر استفاده مورد ترسيمی نمادهاي ،1381سال: 5496-2 شماره رانيا یمل استاندارد 8-8

 نمادها ابعاد - 2

 انواع) یعموم مصارف يبرا يدياس سرب يها يباتر، 1384: سال 4281-2استاندارد ملی ايران شماره  8-9

 يگذار نشانه و ها قطب ابعاد، -2 قسمت -(ميتنظ خود يرهايش به مجهز

 نشانهنی، ياصول ايمنی و پايه براي ارتباط انسان و ماش، 1386: سال 9969استاندارد ملی ايران شماره  8-0

 ها يهاد يها انهيپاتجهيزات و  يها ناليترمشناسايی  -ي و شناسايیرگذا

 فياصطالحات و تعار   9

 کاربرد دارند.در اين استاندارد اصطالحات و تعاريف زير 

9-1 

 1تنظیم جهت مصارف عمومي خوداز نوع مجهز به شیرهاي  اسیدي -سرب يها و سل ها يباتر

و  شود یم، وقتی فشار داخلی باتري افزايش يابد شير باز کنند یمبا ساز و کار شير کار  که يیها يباترو  ها سل

جذب  شان یمنفداراي طرز کاري هستند که گاز اکسيژن را در روي صفحات  ها سلو  ها يباترهمچنين اين 

 .کنند یم

9-8 

 2سل

 3جدا سازها به طور معمول،و  ها قطباز الکترودها، الکتروليت، محفظه،  يا مجموعهواحد عملياتی اصلی شامل 

 .باشد یمديل مستقيم انرژي شيميايی از تب آمده منبع انرژي الکتريکی به دست کهبوده 

                                                           
1- General purpose lead-acid cells and batteries of the valve-regulated type 

2- Cell 

3- Separators 
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9-9 

 1يا خانهباتري تک 

که  اند شدهطراحی  يا گونهبه  ها سلبه هم متصل بوده و اين  ها سل ،که از نظر الکتريکیباتري با چندين جداساز 

 .اند گرفتهممکن قرار  يجداسازهايا اتصاالت داخلی و  ها قطباز الکترودها، الکتروليت،  يا مجموعهدر هر خانه، 

9-0 

 8ولتاژ نامي

الکتروشيميايی  سامانهمقدارِ تقريبی متوسط ولتاژِ به کار رفته جهت تعيين يا شناسايی يک سل، باتري يا يک به 

 گفته می شود.

9-5 

 9ولتاژ نهايي

 گفته می شود. رسد یمولتاژ معينی از يک باتري در جايی که دشارژ باتري به اتمام به 

9-6  

 0جريان دشارژ

I20 
ولتاژ نهايی به  ،بوده و تحت اين جريان h21جايی که زمانِ دشارژ تحتِ شرايط معين در  ،جريان دشارژبه 

V/cell75/1 گفته می شود.برسد ، 

 آمپر باشد. بر حسببايد  I20واحد  -1 وريآياد

9-7 

 5جريان دشارژ

I1 
 V/cell61/1بوده و تحت اين جريان، ولتاژ نهايی به  h1جريان دشارژ، جايی که زمانِ دشارژ تحتِ شرايط معين 

 ، گفته می شود.برسد

 آمپر باشد. بر حسببايد  I1واحد  -1 يآورياد 

                                                           
1- Monobloc battery 
2- Nominal voltage 

3- Final voltage 

4- Discharge current 

5- Discharge current 



4 
 

9-2  

 1ظرفیت نامي

C20 

از  تواند یم تحت شرايط معيناين مقدار که  گردد یم بيانکه به وسيله توليد کننده  يا تهيسيالکترمقدار به 

 برسد، گفته می شود. V/cell75/1شده و ولتاژ نهايی به  دشارژ I20باتري با سرعت 
 باشد.ساعت آمپر  بر حسببايد  C20واحد  -1 يآورياد 

9-3 

 ظرفیت نامي

C1 

از باتري با  تواند یمتحت شرايط معين اين مقدار که  گردد یمکه به وسيله توليد کننده بيان  يا تهيسيالکترمقدار 

 برسد، گفته می شود. V/cell61/1دشارژ شده و ولتاژ نهايی به  I1سرعت 

 باشد.ساعت آمپر  بر حسببايد  C1واحد  -1 يآورياد 

9-14 

 8ظرفیت واقعي

Ca 
ري به يک ولتاژ نهايی تا بات گردد یمتخليه  معين که از باتري با يک سرعت دشارژِ يا تهيسيالکترمقدار به 

 مشخصی برسد، گفته می شود.

 ساعت باشد.آمپر  بر حسب بايد Caواحد  -1 يآورياد 

9-11 

DOD 

 9عمق دشارژ

ميزانِ حالت شارژ باتري که بر حسب درصد بيان شده و به عنوانِ نسبت بين ظرفيتِ دشارژ و ظرفيت نامی باتري 

 .گردد یمبيان 

 

 

                                                           
1- Rated capacity 

2- Actual capacity 

3- Depth of discharge 
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9-18 

1دشارژ با سرعت باال ويژگي
 

 ، گفته می شود.گردد یمبا جريانِ نسبتاً باال نسبت به ظرفيت آن دشارژ دشارژ يک باتري وقتی که  يها یژگيوبه 

9-19 

 8گاز بازدهي سیکل بازترکیبي

، گفته می در داخل سل شارژ شناورتوليد شده به وسيله جريان گاز منتشر شده از سل و مقدار گاز  نسبت بينِبه 

 شود.

 .باشد یمدر فشار و دماي عادي  L/Ah×cell 63/1مقدار گاز برابر است با  -ياد آوري

9-10 

 9شیر تنظیم کننده

. اين گفته می شود تا گاز داخل باتري را خارج کند کند یمباتري عمل  به شيري که در اثر فشار داخلی مشخص

 .کند یمجلوگيري نيز شير از ورود هواي خارج باتري به داخل باتري 

9-15 

 0شارژ بقاء

 تحت شرايطِ مشخص، گفته می شود. ،در حالت مدار باز خود حفظ ظرفيت قابليت يک سل يا باتري جهتبه 

9-16 

 5دشارژ عمیق

 گفته می شود.از ظرفيت يک باتري  يا عمدهبه دشارژي معادل با سهمِ 

9-17  

 6باتري يا دوره مصارف

 .شود یم، گفته گردد یمبه عملکردِ باتري که با دشارژ منظم پس از شارژ مجدد مشخص 

 

                                                           
1- High-rate discharge characteristic 
2- Gas recombination efficiency 

3- Regulating valve 

4- Charge retention 

5- Deep discharge 

6- Cyclic application 
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9-12  

 1شارژ شناور مصارف

متصل شده و باتري در حالت شارژ  d.cبه عملکرد باتري جايی که باتري به طور مداوم به يک منبع با ولتاژِ ثابتِ 

 .گفته می شود، شود یمکامل نگه داشته 

 .آورد یمکرده يا تحت کنترل در  نيتأم، باتري بارها را 2قطعی برق يا بارهاي نابهنجار مواقعِدر  -ياد آوري

 الزامات کلي 0

 ساخت 0-1

چند سله ممکن است به صورت  يها يباتر .باشند یماز اين نوع، ترکيبی از يک يا چند سل  يیها يباتر 0-1-1

از که  يیها سلبه صورت ( يا مراجعه شود 11425 -482ملی ايران شماره استاندارد به ) يا خانهتک  يها يباتر

 اتصال داخلی دارند، ساخته شوند.به همديگر نظر الکتريکی و مکانيکی 

 .گردد یممشخص  nمتصل شده به صورت سري در يک باتري، در اين استاندارد ملی با حرف  يها سل تعداد

سل داده ليکن بايد هوا( را به داخل گاز )رود نبايد اجازه و اين شيرها .گردندبايد مجهز به شير  ها يباتر  0-1-8

تغيير شکل يا صدمات از داخل سل خارج شود تا فشار داخل باتري به فشاري که منجر به اجازه دهند تا گاز 

 نشود، برسد. باتري يا سل محفظهديگر 

به داخل باتري وجود الکتروليت يا آب امکان افزودن طراحی گردند که  يا گونهبايد به  ها سليا  ها يباتر 0-1-9

بدون نشت الکتروليت از  براي مثال در حالت وارونه(جهت )ذخيره و دشارژ در هر  قادر بهبايد  ها آن نداشته باشد.

 81% و حداکثر رطوبت نسبی  K5± C 21بايد تحمل ذخيره در  ها آن باشند. ها قطب يها يبندآب شيرها يا 

 در جهت وارونه و بدون نشتی را داشته باشند. براي يک سال

جريانِ  هايشدت مطابق بابايد  و... ها محفظهداخل سل،  يها رابط ،ها قطبهمه اجزاء باتري براي مثال  0-1-0

 طراحی شوند. 4-5مشخص شده در بند 

 نبايد نود درجه نسبت به موقعيت عمودي قرار گيرد.  ها سليا  ها يباتراضالع جهت انجام شارژ،  0-1-5

 استحکام مکانیکي 0-8

که در حمل و نقل،  يیها شوکمکانيکی، ارتعاشات و  يها تنشدر برابر طراحی شوند که  يا گونهبه بايد  ها يباتر

 مقاومت داشته باشند. ،افتد یمجابجايی عادي و... اتفاق 

 

                                                           
1- Float application 

2- Surge loads 
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 نشانه گذاري 0-9

 چاپ با دوام شده است، مشخص گردند: سطحشانبايد به وسيله حداقل اطالعات زير که روي  ها يباتر 

 ؛ها آنکننده يا عالمت تجاري  ينتأمنام توليد کننده يا  -

 نمونه يا نام محصول؛ نشانه  -

 (؛V 1/2×n) ینامولتاژ  -

 ؛مراجعه شود( 2-1-5)به بند  C20نامی ظرفيت  -

 قطبيت؛ -

 تاريخ توليد، کد يا خالصه آن؛ -

 ؛المللی ينبعالمت ايمنی مطابق با استانداردهاي ملی يا  -

 مراجعه شود(. 6221ايران شماره )به استاندارد ملی  عالمت بازيافت -

 متفاوت باشند، زير  5مقادير مشخص شده در بند  نسبت به خاص،کارکردي يا الزامات  هاي يژگیواگر مقادير 

 گردد.آن ذکر  يها دستورالعملاين مقادير بايد روي باتري چاپ شده يا در 

وزن  دشارژ، يها سرعتظرفيت در ديگر  ، ICجريان شارژ يا  UCتکميلی همچون ولتاژِ شارژ توصيه شده  يها داده

 همراه باتري ارائه گردد. با روش مناسب، باتري و... بايد

 هانشانه گذاري قطب 0-0

: قطب 5496دو قطب با قرار دادن عالمت + )استاندارد ملی ايران شماره در هر باتري بايد داراي عالمت قطبيت 

در  باشد. ها قطبمجاورت  روي سرپوش و در : قطب منفی(5496)استاندارد ملی ايران شماره  –مثبت( و عالمت 

در اين صورت بايد مطابق با  باشد ها قطبروي  قطبيت با استفاده از رنگمواردي که باتري داراي عالئم 

با بايد قطب مثبت با رنگ قرمز و قطب منفی  عمل شود. 11217و  4226: يها شمارهملی ايران  ياستانداردها

 رنگ آبی/مشکی مشخص گردد.

 کارکردي و الزامات خاص هاي يژگيو 5

 ظرفیت 5-1

بر  . اين ظرفيتباشد یممشخصه ضروري يک سل يا باتري، ظرفيت آن جهت ذخيره انرژي الکتريکی  5-1-1

 .باشد یم( متفاوت دشارژ، دما انتهايی ولتاژِ جريان دشارژ،مختلف ) استفاده يطدر شراحسب آمپر ساعت بوده و 

در  نوبراي دشارژ باتري و  شدهکه توسط توليد کننده بيان  باشد یم، يک مقدارِ مرجع C20ظرفيت نامی  5-1-8

 :باشد یمو جريان دشارژِ زير معتبر  C 25 دماي مرجعِ 

(1                                                           )    
   

  
 

 که در آن:

 . شود یمبر حسب آمپر بيان      
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 .شود یمبر حسب آمپر ساعت بيان     

 .باشد یم V75/1×n =Ufبوده و ولتاژ نهايی  h21زمان دشارژ 

توسط توليد کننده بيان شده و براي به طور اختياري که  باشد یم، يک مقدارِ مرجع C1 اسمیظرفيت  5-1-9

 :باشد یمو جريان دشارژِ زير معتبر  C 25 دماي  دردشارژ 

(2                                                           )   
  

 
 

 که در آن:

 . شود یمبر حسب آمپر بيان     

 .شود یمبر حسب آمپر ساعت بيان    

 .باشد یم V61/1×n =Ufبوده و ولتاژ نهايی  h1زمان دشارژ 

با  مراجعه شود( 3-1-6)به بند  کامالً شارژ شده باترييک  بايد با استفاده از دشارژِ Caظرفيت واقعی  5-1-0

 يا کنترلِ C20بايد جهت مقايسه با مقدار مرجع  حاصله مقدارِ .تعيين گردد 2-7مطابق با بند و  I20جريان ثابت 

 يک دوره کارکرد بلند مدت باتري استفاده گردد.وضعيت باتري بعد از 

براي مخصوص )عملکرد  يها دادهممکن است جهت مقايسه  2-7مطابق با بند  Caواقعی تعيينِ ظرفيت  5-1-5

بايد با جريان  I20در اين خصوص، جريان  که توسط توليد کننده مشخص شده است، به کار رود. (C1مثال 

 عملکرد مربوطه، جايگزين گردد. يها دادهمتناظر با  مخصوصِ

1دوام 5-8
 

 يا دورهدوام باتري در طول کارکرد  5-8-1

اين  .دهد یمشارژ و دشارژ را نشان  هاي يکلس، قابليت باتري جهت انجام يا دورهدوام باتري در طول کارکردِ 

    يا در I20 ×4/3=Iعمق دشارژ در  51% ، با معينتحت شرايط  هاي يکلسبا استفاده از يک سري عملکرد بايد 

I20 ×5=I  مورد ، کمتر نباشد)بر حسب آمپر ساعت(  نامیظرفيت  51ظرفيت واقعی باتري از % ز اين که بعد ا

 کمتر باشد. 211نبايد از  ها يکلستعداد  .مراجعه شود( 4-7به بند ) يردگآزمون قرار 

 شناورشارژ دوام باتري در طول کارکرد  5-8-8

دوامِ تعيين  .دهد یمنشان  شارژ شناور مصارفعمر باتري را در  ميزان، شارژ شناوردوام باتري در طول کارکرد 

 C 41 روز در دماي  261يا  C 25 نبايد کمتر از دو سال در دماي  ،6-7و  5-7شده مطابق با آزمون بندهاي

 باشد.

 شارژ بقاء 5-9

                                                           
1- Endurance 
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بعد از قرار گيري در با اين جريان، باتري که  I20دشارژ با جريانِ  ،به صورتِ بخشی از ظرفيت واقعیشارژ،  بقاء

 در آن شرايطِ .باشد یم ،شود یمدشارژ  مراجعه شود( 7-7به بند زمان )حالت مدار باز در شرايط ويژه دما و 

 ظرفيت واقعی باشد. 75% نبايد کمتر از  بقاي شارژفراهم شده، 

 مجاز حداکثر جريانِ 5-0

تغيير بدون  s5به مدت  I20 ×311=Ih جريانِ و  s311به مدت  I20 ×41=Imنگهداري جريانِ توانايی  بايد ها يباتر

شرايط ديگري توسط توليد کننده مشخص شده مگر اين که را داشته باشند،  در باتريشکل يا آسيب ديدگی 

 مراجعه شود(. 8-7به بند باشد )

 پذيرش شارژ بعد از دشارژ عمیق 5-5

اتصالِ طوالنی  دشارژِ خيلی عميق به وسيله درممکن است مطابق با اين قسمت از استاندارد ملی  هاي يباتر

مراجعه  3-1-6به بند  UCبراي )UCولتاژ ثابت  با بايد ها يباتراين  در اين صورت قرار گيرند. باريک  مدت به

 قابليت شارژ مجدد را داشته باشند. مراجعه شود( 9-7)به بند  h48در يک بازه زمانی  شود(

 دشارژ با سرعت باال هاي يژگيو 5-6

 متناسب باجريانِ باال با  تواند یمکه  باشد یمن آ هاي يتقابليک باتري از  بااليجريان ويژگی دشارژ با سرعت 

 شارژ و دشارژ در طول پنج سيکلِ ، زمان دشارژ بايدI20 ×21با جريانِ  در طولِ دشارژ ظرفيت باتري دشارژ گردد.

 .برسد يا بيشتر min27به 

 شدت نشر گاز  5-7

 .کند یممشخص را  اين مقدار، خروج گاز از باتري در طولِ شارژ با روشِ شارژ توصيه شده توسط توليد کننده

 Geمقدارِ تعيين شود،  مراجعه شود( 1-11-7)به بند  گاز، در طولِ شارژ شناور با ولتاژِ ثابتوقتی که شدت نشرِ 

Ahبيشتر از نبايد 
-1×h

-1×cell
-1×ml 15/1 .باشد 

سيکل تعيين شود، بازدهی  مراجعه شود( 2-11-7)به بند  نشر گاز در طول شارژ با جريانِ ثابت وقتی شدتِ

 کمتر باشد. 91% گاز نبايد از بازترکيبی 

 عملکرد شیر تنظیم کننده و استقامت در فشار باال 5-2

 دو ويژگی زير بايد مورد بررسی قرار گيرد:

 کننده عملکرد شير تنظيم -الف

 kPa 1/196الی  kPa98/1 از بايد 1تخليه، فشار عملياتی شيرِ گيرد انجام 1-11-7زمون مطابق با بند وقتی که آ 

 .باشد

 باالخيلی استقامت در فشار  -ب

                                                           
1- Vent valve 
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عاري از هر گونه تغيير شکل، ترک يا نشت  يدباتري باانجام گيرد،  2-11-7وقتی که آزمون مطابق با بند 

استاندارد مربوط به  2و  1باتري از محدوده ابعاد داده شده در جداول  اين صورت،غير در  باشد که الکتروليت

 .کند یمتجاوز  4281-2ملی ايران شماره 

 

 1مقاومت در برابر ارتعاش هاي يژگيو 5-3

وقتی که باتري  ، ولتاژ نهايی نبايد از ولتاژ نامی کمتر باشد.گيرد یمانجام  12-7مطابق با بند  در طولِ آزمون که

نبايد از  2ها شکلتغيير  باشد. عاري از هر گونه ترک و نشت الکتروليتبايد  گيرد یمبا چشم مورد بررسی قرار 

 .تجاوز نمايند 4281-2ملی ايران شماره  استاندارد  2و  1محدوده ابعاد داده شده در جداول 

 مقاومت در برابر شوک هاي يژگيو 5-14

، ولتاژ نهايی نبايد از ولتاژ نامی کمتر باشد. باتري وقتی که گيرد یمانجام  13-7مطابق با بند در طولِ آزمون که 

نبايد از  3ها شکلبايد عاري از هر گونه ترک و نشت الکتروليت باشد. تغيير  گيرد یمبا چشم مورد بررسی قرار 

 تجاوز نمايند. 4281-2استاندارد ملی ايران شماره   2و  1محدوده ابعاد داده شده در جداول 

 شرايط آزمون کلي  6

 براي آزمون ها يباترنمونه برداري و آماده سازي  6-1

 جهت ها آزمونزمانی که  انجام شوند، مگر در و کامالً شارژ شده نو يها نمونهبايد روي  ها آزمونتمامی  6-1-1

به کار گرفته  آنبعد از دوره کارکردِ طوالنی مدت  باتري ظرفيتارزيابی  در راستاي مجدد ظرفيت واقعی تعيينِ

 شوند.

 باشد. سپري نشدهشش ماه بيشتر  ها آنبوده و از تاريخ توليد  نوبايد  ها نمونه 6-1-8

بايد به صورت کامالً شارژ شده و بعد اگر شرايط ديگري توسط توليد کننده توصيه نشده باشد،  ها يباتر  6-1-9

 قرار گيرند.تحت آزمون اجرايی زير  يها روشاز انجام 

 شارژ گردند. K2 ±  C 25بايد در دماي محيط  ها يباتر

 شارژ با ولتاژ ثابت -1

 ،h 16براي يک دوره  -

 .تغيير نکند I20 ×1/1بيشتر از در دو ساعت متوالی  جريانتا زمانی که يا  -

 :بايدشارژ با ولتاژ ثابت 

 از ولتاژ ثابت توصيه شده توسط توليد کننده يا اگر چنين اطالعاتی وجود نداشته باشد از فرمول  -الف

                                                           
1- Vibration resistance characteristics 

2- Deformations 

3- Deformations 
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V35/2×n =Uc، 

 يا

 I20 ×6=Imaxمحدوده جريانِ شارژ اوليه  با مطابق با بند الف( Uc) 1از ولتاژ ثابتِ اصالح شده -ب

 انجام گيرد.

 ثابتشارژ با جريان  -2

 دشارژ شده بيشتر نباشد. يها ساعتآمپر  151% بوده ولی از   111% بايد حداقل  شارژ -

 C20 ×25/1تا حداقل با همان جريان  سپس ادامه دادن شارژ "براي هر سل V4/2 "شارژ تا ولتاژِ شارژِ -

 آمپر ساعت نباشد.C20 ×5/1  ظرفيت اما بيشتر از

وجود نداشته  هايی يهتوص. اگر چنين انجام شودتوليد کننده  هاي يهتوصژ ثابت بايد مطابق با جريان شارشارژ با 

 جهت شارژ استفاده گردد. I20 ×4  =Iتا  I20 ×2=Iدر اين صورت بايد از جريان در محدوده  باشد

 اندازه گیري يها دستگاه 6-8

 اندازه گیري الکتريکي يها دستگاه 6-8-1

 اندازه گیري يها دستگاهمحدوده  6-8-1-1

 يها روشو  ها دستگاهاين  اندازه ولتاژ و جريان باشند.مقادير مورد استفاده بايد قادر به اندازه گيري  يها دستگاه

 از دقتِ در نظر گرفته شده براي هر آزمون اطمينان حاصل گردد. انتخاب گردند که يا گونهاندازه گيري بايد 

 تا سه رقمِ اعشار انجام گيرد.بدين معنی است که يادداشت مربوط به اعداد بايد  آنالوگ يها دستگاهبراي اين 

ياد شده را  يها دستگاه دقتِهم ارز با  یدقت ديگري نيز ممکن است مورد استفاده قرار گيرند که يها دستگاه

 داشته باشند.

 اندازه گیري ولتاژ 6-8-1-8

مقاومت  باشند. بهتريا  5/1با  برابربا دقتی  ولت مترهايی استفاده شده براي اندازه گيري ولتاژ بايد يها دستگاه

 باشد. kΩ/V11داخلی ولت مترهاي استفاده شده حداقل بايد 

 اندازه گیري جريان 6-8-1-9

باشند.  بهتريا  5/1با  برابربا دقتی  يیها سنجاستفاده شده براي اندازه گيري جريان بايد آمپر  يها دستگاه

 باشند.داشته  يا بهتر 5/1با  برابربرق بايد دقتی  يها رابط، شنت و جمجموعه کامل آمپر سن

 اندازه گیري دما 6-8-8

 باشد. بهتريا  K1بايد  ها دستگاهدقت مطلق  را داشته باشند. K1استفاده شده بايد قابليتِ تفکيکِ  يها دستگاه

 اندازه گیري زمان 6-8-9

                                                           
1- Modified 
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 باشد. بهتر يا ±1 % بايد ها دستگاهدقت  جهت اندازه گيري زمان،

 اندازه گیري ابعاد 6-8-0

 داشته باشند. بهتريا  ±1/1%ابعاد بايد دقت استفاده شده جهت اندازه گيري  يها دستگاه

 اندازه گیري حجم گاز 6-8-5

 باشد. بهتريا  ±2%بايد  ها دستگاه، دقت حجم گازجهت اندازه گيري 

 فشاراندازه گیري  6-8-6

 باشد. بهتريا  ±1%بايد  ها دستگاه، دقت فشارجهت اندازه گيري 

 آزمون يها روش 7

 شرايط آزمون 7-1

       و در دماي محيط 1در موقعيتِ عمودي ها يباتربايد روي  ها آزموناگر شرايطِ ديگري مشخص نشده باشد، 

 C 15  الی C 35و فشار اتمسفر  85 %الی 25 %، رطوبت نسبیkPa 86   الیkPa 116 .انجام گيرد 

 (h84در سرعت دشارژ )ظرفیت واقعي  Caظرفیت  7-8

 قرار داده شود. h 24الی  h 5، باتري بايد در حالت مدار باز به مدت 3-1-6پس از شارژ مطابق با بند  7-8-1

 نگه داشته شود. K2± C  25در سراسرِ زمان کلی آزمون باتري بايد در دماي محيط  7-8-8

اين  مراجعه شود( دشارژ شود. 2-1-5)به بند  I20، با جريان دماي محيطدر همان سپس باتري بايد  7-8-9

 برسد. V75/1×n =Ufولتاژ نهايی به ثابت نگه داشته شود تا  ±2%در محدوده جريان بايد 

 :باشد یمبه صورت زير ظرفيت واقعی 
         

 

اگر اين گونه نباشد، روش اجرايی بايد تکرار  باشد.    ( بايد مساوي يا بيشتر از   ) یواقعظرفيت  7-8-0

 دشارژ پنجم يا قبل از آن حاصل گردد. مقدارِ نامی بايد در گردد.

 ظرفیت باتري در سرعت باالي دشارژ 7-9

 قرار داده شود. h 24الی  h 5، باتري بايد در حالت مدار باز به مدت 3-1-6پس از شارژ مطابق با بند  7-9-1

 نگه داشته شود. K2± C  25در سراسرِ زمان کلی آزمون باتري بايد در دماي محيط  7-9-8

 برسد. V61/1×n =Ufتا ولتاژ نهايی به  دشارژ شود I20 ×21 =Iسپس باتري بايد با جريان  7-9-9

                                                           
1- Upright position 
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 1ها یکلسپايداري باتري در طول  7-0

منفرد( که مطابق با الزامات مندرج  يها سليا  يا خانهتک  هاي يباترسه واحد )آزمون بايد روي حداقل  7-0-1

 باشند انجام گيرد. 4-2-7در بند 

 نگه داشته شود. K2± C  25در سراسرِ زمان کلی آزمون باتري بايد در دماي محيط  7-0-8

شارژ و دشارژ( قرار گيرد. ها ) کليسمتصل گردد که اين وسيله تحت يک سري از  يا لهيوسباتري بايد به  7-0-9

 :باشد یممراحل زير  هر سيکل شامل

انجام شده و سريعاً   I20 ×5 =Iبا جريان  h2به مدت  يا دشارژ I20 ×4/3 =Iبا جريان  h 3دشارژ به مدت  -

  .شود یممراحل زير دنبال 

 مراجعه شود(: 3-1-6به بند ) Icجريان ثابت با يا  Ucدر ولتاژ ثابت  انجامِ شارژِ  مجدد -

  به مدتh9  در خصوص دشارژ به مدتh3  ِبا جريانI20 ×4/3 =I يا 

  به مدتh6  در خصوص دشارژ به مدتh2  ِبا جريانI20 ×5 =I 

يا با وسايل مناسبِ ديگري به طور خودکار ثبت شده  بايد Ufولتاژِ بار ، h3يا  h2 دشارژ زمانی بازهدر پايانِ هر 

 اندازه گيري شود.

سپس  مجدداً شارژ گردد. 3-1-6(، باتري بايد مطابق با بند 51±5) يکلسبعد از انجام يک سري  7-0-0

 تعيين گردد.بايد ، V71/1×n  = Ufتا ولتاژ نهايی  I20 ×5 جريان يا  I20 ×4/3 =Iظرفيت به وسيله دشارژ با جريان 

( 51±5) کليسيک سري ديگري از باشد، در اين صورت بايد باتري تحت  h2يا  h3اگر زمان دشارژ بيشتر از 

 قرار گيرد. 3-4-7مطابق با بند 

، در برسد V71/1×nبه زير  مراجعه شود( 3-4-7)به بند Uf اين سيکل، ولتاژ نهايی  انجام اگر در مسير 7-0-5

 Caسپس ظرفيت واقعی  شارژ گردد. مجدداً 3-1-6عمل سيکل بايد قطع شده و باتري مطابق با بند اين صورت 

آزمون بايد خاتمه  صورت نياباشد، در  h2يا  h3کمتر از اگر زمان دشارژ  تعيين گردد. 4-4-7بايد مطابق با بند 

 يابد.

تا زمان  تواند یم باتريکه  گردد یمبيان  3-4-7مطابق با بند  ها کليسدوام باتري به صورت تعداد کل  7-0-6

، باشد h2کمتر از که   I20 ×5 =Iزمان دشارژ با جريان تا بوده يا  h3کمتر از که   I20 ×4/3 =Iدشارژ با جريان 

 بپذيرد.

 8شارژ شناوردوام باتري در عملکرد به صورت  7-5

 منفرد( انجام گيرد. يها سليا  يا خانهتک  هاي يباترآزمون بايد روي حداقل سه واحد ) 7-5-1

نگه داشته  K2± C  25يا  K2± C  21باتري بايد در دماي محيط  ،آزموندر سراسرِ زمان کلی  7-5-8

 .گردد ینمتعيين رطوبت در اين مورد  شود.

                                                           
1- Endurance in cycles 
2- Float service endurance 
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مشخص شده به وسيله توليد کننده،  V3/2×nو  V25/2×nباتري بايد با ولتاژ شارژ شناورِ ثابت، بين  7-5-9

 محدود گردد.  I20 ×4 =I تاجريانِ اوليه بايد شارژ شود.

 I20 ×5جريان يا   I20 ×4/3 =I، ظرفيت بايد به وسيله دشارژ با جريان بار کيهر شش ماه  بررسی ظرفيت: 7-5-0

 مورد بررسی قرار گيرد. V71/1 ×n  =Ufتا ولتاژِ نهايی 

  I20 ×4/3 =Iدر جريانِ آزمونِ  C20 ×6/1˂Cزمانی است که ظرفيتِ باقيمانده به مقدار پايان عمر باتري  7-5-5
 کاهش پيدا کند. ، I20 ×5 =Iدر جريانِ آزمونِ  C20 ×5/1˂Cيا 

 C  04 در دماي  شارژ شناوردوام باتري در عملکرد به صورت  7-6

 منفرد( انجام گيرد. يها سليا  يا خانهتک  هاي يباترآزمون بايد روي حداقل سه واحد ) 7-6-1

به ميزانِ    اين که ظرفيت واقعیند تا بررسی شوآزمون قبل از شروع آزمون بايد  يواحدها 7-6-8

(V/cell75/1-h3)Crt  جريانِ اوليه بايد تا  کامالً شارژ شده باشند. واحدهابوده وI20 ×4 =I  .محدود گردد 

 قرار داده شوند. K2± C  41با هواي گرم با دماي متوسط به مقدار  يا محفظهبايد در داخل  واحدها 7-6-9

 باشد. RH  %36هواي محفظه نبايد بيشتر از 

 بامتناسب  ،قدارطبيعتاً اين م شرايط شارژ بايد مطابق با مقدار مشخص شده توسط توليد کننده باشد. 7-6-0

 .باشد یم I20 ×4شارژ تا جريان محدوده  نيهمچنو  V/cell 31/2الی  V/cell 25/2در ولتاژِ ثابت  شارژ

تا  I20 ×5يا جريان   I20 ×4/3 =I، ظرفيت بايد به وسيله دشارژ با جريان بار کيبررسی ظرفيت: هر دو ماه  7-6-5

 K2± C  25يا  K2± C  21دماي مورد بررسی قرار گيرد. بررسی ظرفيت بايد  V71/1 ×n  =Uولتاژِ نهايی 

 انجام گيرد.

  I20 ×4/3 =Iدر جريانِ دشارژِ  C20 ×6/1˂Cپايان عمر باتري زمانی است که ظرفيتِ باقيمانده به مقدار  7-6-6
 کاهش پيدا کند. ، I20 ×5 =Iدر جريانِ دشارژِ  C20 ×5/1˂Cيا 

 شارژ بقاء 7-7

سطح بايد تميز  گردد. شارژ 3-1-6طابق با بند مبايد  ،باشد 4-2-7که مطابق با الزامات مندرج در بند  باتري

 K2± C  25يا  K2± C  21 سپس باتري بايد به مدت صد و بيست روز در دماي محيط شده و خشک گردد.

 در حالت مدار باز قرار داده شود.

 دشارژ شود.  3-2-7مطابق با بند  ،  I20با جريانِ دشارژ پس از اين مرحله باتري بايد 

 باشد. h15بايد مساوي يا بيشتر از  V71/1 ×n  =Ufنهايی  تا رسيدن به ولتاژِ tدشارژِ  زمانِ

 حداکثر جريان مجاز 7-2

در حالت مدار باز  h24الی  h5مراجعه شود( بايد به مدت  3-1-6به بند شده )يک باتري کامالً شارژ  7-2-1

 قرار داده شود.
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 دشارژ گردد. s311به مدت  I20 ×41 =Imسپس باتري بايد با جريان  7-2-8

در  h24الی  h16به مدت  K2± C  25مجدداً شارژ شده و در دماي  3-1-6باتري بايد مطابق با بند  7-2-9

 قرار داده شود. حالت مدار باز

 دشارژ گردد. s5به مدت  I20 ×311 =Ihباتري بايد با جريان بعد از اين مرحله  7-2-0

 نبايد صدمات فيزيکی ظاهري ناشی از دشارژهاي انجام گرفته ديده شود. ،ها یبررسدر  7-2-5

  مراجعه شود( دشارژ شود. 4-5به بند ) Imمجدداً شارژ شده و با جريان  3-1-6باتري بايد مطابق با بند  7-2-6

 باشد. s 151بايد مساوي يا بيشتر از  V34/1 ×n  =Ufتا رسيدن به ولتاژِ نهايی  tدشارژِ  زمانِ

، در اين باشد 4-5توليد کننده به غير از مقادير مندرج در بند  اعالم شده توسط  Ih و  Imاگر مقادير  7-2-7

 تصحيح گردد. ها آنبايد مطابق با  4-8-7و  2-8-7آزمونِ بندهاي  يها انيجرصورت 

 پذيرش شارژ پس از دشارژ عمیق 7-3

باتري بايد  منفرد( انجام گيرد. يها سليا  يا خانهتک  هاي يباترآزمون بايد روي حداقل سه واحد ) 7-3-1

 باشد. 4-2-7بند با الزامات مطابق 

مقاومت  حاصل گردد. I20 ×41 =Iجريانِ  ، V2× nاز ولتاژ  که گردد یمانتخاب  يا گونهبه  1مقاومتِ بار 7-3-8

  K2± Cيا  K2± C  21در دماي محيط   h361سپس بايد به مدت باتري متصل شده و  يها قطببايد به 

 نگه داشته شود. 25

 3-1-6)به بند  Ucولتاژ ثابت در جدا شده و باتري بايد  ها قطبپس از اين مرحله، مقاومت بايد از  7-3-9

 گردد. شارژمجدداً  h48و به مدت  I20 ×11و  I20 ×6بين  با جريان مراجعه شود(

قرار  در حالت مدار باز  h24الی  h16و به مدت  K5± C  25در دماي در پايانِ زمان شارژ، باتري بايد  7-3-0

 دشارژ گردد. 3-2-7سپس باتري بايد مطابق با بند  داده شود.

 باشد. C20(Ah)  ×75/1ي ويا مسا تر بزرگ بايد ،به دست آمده بر حسب آمپر ساعت ظرفيتِ 7-3-5

 شدت نشر گاز 7-14

 با ولتاژِ ثابتشدت نشر گاز  7-14-1

هيچ که به صورت سري به هم متصل بوده و بدون  يا خانهآزمون بايد با شش سل يا سه باتري تک   7-14-1-1

  باشند، انجام گيرد. شيآماعمليات گونه 

نگه داشته شده و به يک وسيله جمع آوري کننده  C  25 الی  C  21 بايد در دماي بين  واحدها 7-14-1-8

 براي بيش از چند روز باشد. که اين وسيله قادر به جمع آوري گاز يا گونهمجهز گردند به گاز 

به  واحدهادر اين فرايند بايد انتقال گاز از  انجام گيرد. 1شبيه شکل  يا لهيوس جمع آوري گاز بايد با 7-14-1-9

واحد وجود عملکرد طوالنی مدت و حجم کافی از نمونه گاز براي  بدون نشت گاز بوده دستگاه جمع آوري کننده

                                                           
1- Load resistor 
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و سطح  ظرف جمع آوري يور غوطهاز اختالف عمقِ ناشی  هيدرو استاتيک mm 21حداکثر ارتفاع  داشته باشد.

 آب بايد وجود داشته باشد.

 
 

 جمع آوري گاز یلهاز وس يا نمونه -1شکل 

 

و بايد کامالً شارژ شده و   C20مساوي يا بيشتر از ظرفيتِ نامی    Caبايد داراي ظرفيتِ واقعی  واحدها 7-14-1-0

 گردند. 1توليد کننده، شارژِ شناور طمشخص شده توس Uflo شارژ شناورولتاژ  ( با1±72)hبه مدت 

شروع به جمع آوري گاز نموده و اين عمل را به مدت  ،h(1±72)پس از شارژ شناور به مدت  7-14-1-5

h(1±192) .حجمِ واقعی تجمعی کلِ گازِ جمع شده  ادامه دهيدVa  ِدر طولh(1±192)  در نظر گرفتن را بدون

 ، ياد داشت نماييد.گيرد یمدر جايی که تعيين حجم گاز انجام  Paو فشار محيط  Taدما 

 kPa3/111  مرجع و فشار C  21  دماي در واحدهانشر شده توسط هر يک از   Vnگاز  2عاديحجمِ  7-14-1-6

 گردد. نظر صرفاز فشار بخار آب بايد  محاسبه کنيد.را  kPa3/111 فشار مرجع  و  C  25  دماي يا

 

(3                                                     )   
     

  
 

  

  
 

 

 که در آن:

 ؛باشد یم ليترنشر شده بر حسب ميلی  3بهينه شدهگاز     

 ؛باشد یم ليترگاز کلِ تجمعی جمع آوري شده بر حسب ميلی     

 ؛K293 = C   21و  K298 = C   25 :باشد یمدماي مرجع بر حسب کلوين    

 ؛T+273 =Taسلسيوس( بر حسب) :باشد یمدماي محيط بر حسب کلوين    

                                                           
1- Float charged 

2- Normalized volume 
3- Normalized gas 
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 ؛باشد یمفشار اتمسفر محيط  بر حسب کيلو پاسکال    

 kPa3/111 =Pr :باشد یمبر حسب کيلو پاسکال  معمولفشار    

 

عادي، به وسيله فرمول زير محاسبه  شارژ شناوررا بر واحد سل در شرايط ولتاژ  Geنشرِ گاز معين  7-14-1-7

 کنيد:

 

(4                                                )                

 آن:که در 

 ؛باشد یم، گردد یمدر جايی که گاز در ظرف جمع آوري، جمع آوري  ها سلتعداد   

 ؛باشد یمتعداد ساعات در طول مقدارِ گازِ جمع آوري شده   

 .باشد یم، گردد یمدر جايی که گاز جمع آوري  واحدها Vpc 75/1نامی تا  h21ظرفيتِ     

 گاز(سیکل بازترکیبي آزمون بازدهي ثابت )با جريان  1نشر گاز شدتِ 7-14-8

 جريان ثابت انجام گيرد.اگر شارژ با جريانِ ثابت توصيه گردد در اين صورت، شدت نشر گاز بايد 

که به صورت سري به هم متصل بوده و بدون هيچ  يا خانهآزمون بايد با شش سل يا سه باتري تک  7-14-8-1

 باشند، انجام گيرد.  شيآماگونه عمليات 

داشته شده و به يک وسيله جمع آوري کننده گاز مجهز گردند  K5± C  25بايد در دماي  واحدها 7-14-8-8

 که اين وسيله قادر به جمع آوري گاز براي بيش از چند روز باشد. يا گونهبه 

به  واحدهاانجام گيرد. در اين فرايند بايد انتقال گاز از  1شبيه شکل  يا لهيوسجمع آوري گاز بايد با  7-14-8-9

دستگاه جمع آوري کننده بدون نشت گاز بوده و حجم کافی از نمونه گاز براي عملکرد طوالنی مدت واحد وجود 

ظرف جمع آوري و سطح  يور غوطههيدرو استاتيک ناشی از اختالف عمقِ  mm 21داشته باشد. حداکثر ارتفاع 

 آب بايد وجود داشته باشد.

 و بايد کامالً شارژ شده و  C20مساوي يا بيشتر از ظرفيتِ نامی    Caبايد داراي ظرفيتِ واقعی  واحدها 7-14-8-0

 ، شارژِ گردند.I20  ×2جريان ثابت  ( با1±48)hبه مدت  سپس

 I20   ×1/1 =Iبا جريانِ گازِ نشر شده در طولِ فرايند شارژ ، h24به مدت با جريان ثابت  پس از شارژ  7-14-8-5

را بدون در  (ليتربر حسب ميلی   Vaشده )حجمِ واقعی تجمعی کلِ گازِ جمع  را جمع آوري نماييد. h5به مدت و 

 ، ياد داشت نماييد.گيرد یمدر جايی که تعيين حجم گاز انجام  Paو فشار محيط  Taنظر گرفتن دما 

                                                           
1- Gas emission intensity 
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مقدار گاز آزاد شده بر حسب  .گردد یممحاسبه  6و  5 يها فرمولگاز به وسيله بازدهی بازترکيبی  7-14-8-6

kPa3/111  در دماي C  25  از فشار بخار آب بايد  .گردد یممشخص  5و براي آمپر ساعتِ شارژ شده، از فرمول

 گردد. نظر صرف

(5       )                                  
  

  
                

  

 
   

 

 
  

 

 که در آن:

فر و فشار اتمس C  25 مقدار نشرِ گاز در دماي محيطِ  تبديل شده به ،براي هر سل منفرد نشر گازمقدار    

kPa3/111  حسببر Ah1 (از مقدارِ الکتريسيته تحريک شدهmA/Ah )؛باشد یم 

 ؛باشد یمبر حسب کيلو پاسکال   در زمانِ اندازه گيريفشار اتمسفر     

 ؛باشد یمبوده و بر حسب کيلو پاسکال  3/111برابر با     

 ؛باشد یمدماي محيط براي بورت يا استوانه مدرج بر حسب سلسيوس     

 ؛باشد یم ليتربر حسب ميلی  شده و يکه جمع آور يا شدهمقدارِ گازِ آزاده     

 ؛باشد یممقدار آمپر ساعتِ اعمالی در طولِ جمع آوري گاز    

 .باشد یم ها سلبرابر با تعداد    

 :آيد یمگاز به صورت زير به دست بازدهی سيکل بازترکيبی 
(6                                                             )η (   

   ⁄ )              

 که در آن:

به ازاء هر آمپر ساعت  C  25 و در دماي  kPa3/111فشارِ مقدار تئوري گازِ آزاد شده با   684

 (.ml/Ah)باشد یم

 عملکرد شیر تنظیم کننده استقامت در برابر فشار مازاد 7-11

 شیر تنظیم کننده عملکرد 7-11-1

بايد اندازه گيري شود.  باشد یمفشار زمانی که شير باز  به تدريج به شير تخليه اعمال گردد.پنو ماتيکی بايد  فشارِ

 ، بايد اندازه گيري شود.شود یمبه صورتی متوالی فشار پنوماتيک کاهش يافته و سپس فشار وقتی که شير بسته 

 اين فشارها بايد به همان اندازه فشار عملياتی شير تخليه در نظر گرفته شوند.

 مقاومت در برابر فشار مازاد 7-11-8

 استقامت در برابر نشت الکتروليت بايد به صورت زير انجام گيرد: هاي يژگیوآزمونِ 

 شارژ شده است بايد مورد استفاده قرار گيرد؛ 3-1-6باتري که مطابق با بند  -الف

 شارژ گردد؛ I20 ×4با جريانِ  h5باتري بايد به مدت  -ب
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در صورت بودن چنين مواردي بايد وجود ترک يا نشت الکتروليت بايد به صورت چشمی بررسی گرديده و  -پ

 توسط کوليس ورنيه اندازه گيري شود. ها آناندازه 

 مقاومت باتري در برابر ارتعاش هاي يژگيو 7-18

 کامالً شارژ کنيد. 3-1-6باتري را مطابق با بند  7-18-1

 آزمون بايد مطابق با شرايط زير انجام شود: 7-18-8

 ؛X, Y, Zمحور ارتعاش:  -الف

به مدت يک ساعت در هر جهت  HZ 7/16و بسامد  mm4به صورت پيوسته با امواج سينوسی داراي دامنه  -ب

، وجود ترک يا نشت الکتروليت بايد به صورت چشمی بررسی بعد از اعمالِ ارتعاش .مرتعش دهيدباتري را 

چنين ولتاژ توسط کوليس ورنيه اندازه گيري شود. هم ها آنگرديده و در صورت بودن چنين مواردي بايد اندازه 

 باتري بايد توسط ولت متر اندازه گيري شود.

 مقاومت در برابر شوک هاي يژگيو 7-19

 کامالً شارژ کنيد. 3-1-6باتري را مطابق با بند  7-19-1

 آزمون بايد مطابق با شرايط زير انجام شود: 7-19-8

روي يک سطحی چوبی با ضخامت  m21باتري را به تعداد سه بار از سمت قسمت زيرين آن، از ارتفاع  -الف

 رها کنيد؛ mm11حداقل 

گرديده و  ايد به صورت چشمی بررسیيت ببعد از انجام اين عملياتِ رها سازي، وجود ترک يا نشت الکترول -ب

همچنين ولتاژ باتري بايد توسط ولت متر اندازه  گيري شود.يد توسط کوليس ورنيه اندازه ابعادِ بيرونی باتري با

 گيري شود.
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