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 بنام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران آشنايي با
 ملی استانداردهاي نشر و تدوين تعيين، وظيفه که است کشور رسمی مرجع قانون تنها موجب به ايران، سازمان ملی استاندارد

 .دارد عهده به را ايران( رسمی)

 علمی، مؤسسات و مراکزنظران  صاحب سازمان، کارشناسان از مرکب فنی هاي يسيونکم در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

 شرايط به توجه با و ملی مصالح شود استانداردهاي ملی در جهت یمشود. سعی  می انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشی،

 کنندگان،  مصرف توليدکنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از حاصل تجاري و فناوري توليدي،

 نويس پيش. غيردولتی مرتبط باشد و دولتی يها سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز واردکنندگان، و صادرکنندگان

 دريافت از پس و شود  می ارسال مربوط فنی هاي يسيونکم اعضاي و ذينفع مراجع به نظرخواهی براي ايران ملی استانداردهاي

 و چاپ ايران( رسمی) ملی استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کميتۀ در پيشنهادها و نظرها

 .شود می منتشر

 يتۀدر کم کنند می تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و عالقمند يها سازمان و مؤسسات که استانداردهايی نويس پيش

 تلقی ملی استانداردهايی ترتيب، بدين. شود می منتشر و چاپ ايران ملی استاندارد عنوان به تصويب،در صورت  و بررسی و طرح ملی

 سازمان ملی که مربوط استاندارد ملی کميتۀ در و تدوين 5 شمارۀ ايران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شود می

 .باشد رسيده تصويب به دهد  می تشکيل استاندارد

 و 2(IEC) الکتروتکنيک المللی  بين کميسيون ،1(ISOاستاندارد) المللی ينب سازمان اصلی اعضاي سازمان ملی استاندار ايران از

3(OIML) قانونی شناسی اندازه المللی  بين سازمان
4(CODEX) غذايی کدکس کميسيون رابط تنها عنوان به و است 

 کشور در 

 هاي يشرفتپ آخرين از کشور، خاص هاي يازمندين و کلی شرايط به توجه ضمن ايران ملی استانداردهاي تدوين در. کند می فعاليت

 .شود  می گيري  بهره المللی  بين استانداردهاي و جهان صنعتی و فنی علمی،

 و سالمت حفظ کنندگان، مصرف از حمايت براي قانون، در شده بينی پيش موازين رعايت با تواند می سازمان ملی استاندارد ايران

 استانداردهاي از بعضی اجراي اقتصادي، و محيطی زيست مالحظات و محصوالت کيفيت از اطمينان حصول عمومی، و فردي ايمنی

 سازمان. نمايد اجباري استاندارد، عالی شوراي تصويب با وارداتی، اقالم يا/  و کشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملی

 اجباري را آن درجه بندي و صادراتی کاالهاي استاندارد اجراي کشور، محصوالت براي المللی بين بازارهاي حفظ منظور به تواند می

 آموزش، مشاوره، زمينۀ در فعال مؤسسات وها  سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين. نمايد

واسنج هاي )کاليبره  و ها آزمايشگاه زيست محيطی، مديريت و کيفيت مديريت هاي سيستم یصدور گواه و مميزي بازرسی،

ايران  صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين ی استاندارد،سازمان مل سنجش، کنندگان( وسايل

 نظارتها  آن عملکرد بر نموده و اعطاها  آن به صالحيت تأييد گواهينامۀ الزم، شرايط احراز صورت در و مورد ارزيابی قرار داده

 تحقيقات انجام وبها  گران فلزات عيار تعيين سنجش، واسنجی)کاليبراسيون( وسايل يکاها، المللی بين دستگاه ترويج. کند می

 است. سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملی استانداردهاي سطح ارتقاي براي کاربردي

                                                           
1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology 

4- Codex Alimentarious Commission 
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 میسیون فني تدوين استانداردک

 -آزمون يها روش و کلي الزامات -ريپذ ديتجد يانرژ رهیذخ يبرا هيثانو يها سل و ها يباتر »

 «فتوولتايیک شبکه از منفصل کاربرد: 1قسمت

 

 

 رئیس:
 منشی پور، سميرا

 ارشد مهندسی صنايع( کارشناس)

 

 سمت و/ يا نمايندگي
 روستايی ساناو انرژي رئيس گروه مطالعات دفتر برق 

 دبیر:
 تيزپر، عدالت

 (ارشد شيمی کاربردي )کارشناس
 

 دفتر باد و امواج سانا و تهيه طرح رئيس گروه مطالعات تفصيلی

 )اسامی به ترتيب حروف الفبا( اعضا:

 بهار، شيرين

 ارشد طراحی محيط( کارشناس)
 

 انرژي خورشيدي سانارئيس گروه مطالعات دفتر 
 

 پورموزه، يحيی

 )کارشناس شيمی کاربردي(

 

 ي نيروساز يباترشرکت مدير کنترل کيفيت 

 تفضلی، مهدي

 ارشد مکانيک( کارشناس)
 

 کارشناس سازمان انرژي هاي نو ايران

 حسينی جوادي، سيد امير

 (مهندسی برق)کارشناس 
 

 کارشناس سازمان انرژي هاي نو ايران

 رضارشيدي، 

 (مهندسی برق کارشناس)
 

 کارشناس سازمان انرژي هاي نو ايران

 روازدژ، فردانه

 (مهندسی برق)کارشناس 
 

 کارشناس سازمان انرژي هاي نو ايران

 روشن، محمد باقر

 )کارشناس مهندسی مکانيک(
 

 کارشناس سازمان انرژي هاي نو ايران
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 ژيانی، محسن

 (مهندسی برقارشد  )کارشناس
 

 دانشگاه تربيت مدرسپژوهشگر 

 شعبانی کيا، اکبر

 ( ارشد شيمی )کارشناس
 

 مدير دفتر تحقيقات سانا

 عابدي، محمد

 ارشد مکانيک( )کارشناس
 

 کارشناس سازمان انرژي هاي نو ايران

 عامري، محمد حسن

 (مهندسی برقارشد  )کارشناس
 

 کارشناس سازمان انرژي هاي نو ايران

 عزيزي، مهدي

 (برق مهندسی)دکتري 
 

 دانشگاه تربيت مدرس

 عليرضايی، مهدي

 مهندسی صنايع( کارشناس)
 

 کارشناس سازمان انرژي هاي نو ايران

 فرجی، رحيم

 (تجزيه شيمی ارشد )کارشناس
 

 پژوهشگاه استانداردکارشناس 

 فرخی، سعيد

 ارشد مکانيک( )کارشناس
 

 دانشگاه تهرانپژوهشگر 

 قاسمی، زهرا

 ارشد شيمی فيزيک( کارشناس)
 

 ي نيروساز يباترشرکت رئيس آزمايشگاه 

 کاملی، حامد

 ارشد مکانيک( )کارشناس
 

 دانشگاه تهرانپژوهشگر 

 مير هادي، سامان

 ارشد مهندسی صنايع( )کارشناس
 

 مدير دفتر برق و انرژي روستايی سانا

 ميرزايی، رسول عبداله

 )دکتري شيمی فيزيک(
 

 شهيد رجايیتربيت دبير دانشگاه عضو هيات علمی 

 

http://solargostaran.com

http://solargostaran.com


 ه
 

 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 ب آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران

 د کميسيون فنی تدوين استاندارد

 ح پيش گفتار

 1 هدف و دامنه کاربرد  1

 1 مراجع الزامی  2

 2 اصطالحات و تعاريف   3

 2 شرايط استفاده -4

 2 کليات 4-1

 3 فتوولتاييک سامانه  4-2

 3 ي ثانويهها سلهاي و  يباتر 4-3

 4 شرايط عملياتی کلی  4-4

 9 الزامات کلی  5

 9 پايداري مکانيکی  5-1

 9 بازدهی شارژ 5-2

 11 حفاظت در برابر دشارژِ عميق  5-3

 11 نشانه گذاري 5-4

 11 ايمنی  5-5

 11 مستند سازي  5-6

 11 مشخصات عملکردي  6

 11 آزمون کلی شرايط  7

 11 دقت ابزارهاي اندازه گيري  7-1

 11 هاي آزمون يباترآماده سازي و نگهداري  7-2

 12 روش آزمون  8

 12 آزمون ظرفيت  8-1

 13 آزمون پايداري در برابر توالی شارژ و دشارژِ کلی  8-2

 13 شارژ بقاءآزمونِ   8-3
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 13 (العاده فوقآزمون پايداري در برابر شارژ و دشارژ متوالی در کاربردهاي فتوولتاييک) شرايط   8-4

 16 ها آزمونکاربرد توصيه شده   9

 17 آزمون نوعی  9-1

 17 آزمون پذيرش 9-2

 18 نامهکتاب فهرست )اطالعاتی(
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 گفتارشیپ

: 1 قسمت -آزمون يها روش و کلی الزامات -ريپذ ديتجد يانرژ رهيذخ يبرا هيثانو يها سل و ها يباتر "استاندارد

 استاندارد یمل سازمان در مربوط يها ونيسيکم توسط آن نويس پيش که "فتوولتاييک شبکه از منفصل کاربرد

  مورخ کيالکترون و برق استاندارد یمل تهيکم اجالس و بيست و يکمين هفتصددر  و شده تدوين و تهيه ايران

 سازمان مقررات و نيقوان اصالح قانون 3 ماده کي بند استناد به نکيا است، گرفته قرار بيتصو مورد 8/11/92

 .شود یم منتشر رانيا یمل استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ، ايران استاندارد یمل

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 یفن ونيسيد نظر در کمياستانداردها ارائه شود، هنگام تجد

 استفاده کرد. یمل ياستانداردهاد نظر ين تجديهمواره از آخر

 شود.باطل و اين استاندارد جايگزين آن می 1387سال  11764استاندارد ملی ايران شماره 

 ر است:ين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زيه ايته يکه برا يمأخذمنبع و 

 
IEC 61427-1: 2013, Secondary cells and batteries for renewable energy storage – General 

requirements and methods of test –Part 1: Photovoltaic off-grid application 
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 هاي روش و کلي الزامات -ريپذ ديتجد يانرژ رهیذخ يبرا هيثانو هاي سل و ها باتري

 فتوولتايیک شبکه از منفصل کاربرد :1قسمت -آزمون



 هدف و دامنه کاربرد  1

 يها سامانهبه کار رفته در  ،ثانويه هاي يباتردر خصوص الزامات  کلیاطالعات ارائه  ،استاندارد اينهدف از تدوين 

و  ها سل هاين قسمت ب  .باشدیم عملکرد باتري تأييداستفاده شده جهت  آزمون مرسومِ يها روشو   1فتوولتاييک

 .شود یممربوط  فتوولتاييکرفته در کاربردهاي منفصل از شبکه کار به  هاي يباتر

تجديد پذير در  هاي يانرژ سازي ذخيره "در مورد استفاده هاي يباترو  ها سلبراي  ،قسمت دوم اين مجموعه استاندارد -يادآوري

 کاربرد دارد. "متصل به شبکه يکاربردها

 فتوولتاييک يها سامانه، در برگيرنده اطالعاتِ ويژه در خصوص اندازه باتري، روش شارژ يا طراحی اين استاندارد

 .باشد ینم

 ثانويه کاربرد دارد. هاي يباترانواع  تمامیاين استاندارد براي 

 يمراجع الزام  1

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

 .شود یمران محسوب يا ین استاندارد مليا از یجزئ ،مقررات

آن مورد  يبعد ينظرهاد يو تجد ها يهاصالحخ انتشار ارجاع داده شده باشد، يبا ذکر تار یکه به مدرک یدر صورت

ارجاع داده شده است،  ها آنخ انتشار به يکه بدون ذکر تار یست. در مورد مدرکيران نيا ین استاندارد ملينظر ا

 مورد نظر است. ها آن يبعد هاي يهاصالحد نظر و ين تجديهمواره آخر

 است: ین استاندارد الزاميکاربرد ا ير براياستفاده از مراجع ز

 بدنه با کادميوم - نيکل سل تک شده بندي آب هاي يباتر ،1378 سال: 4753 شماره رانيا یمل استاندارد 1-1

 شارژ قابل و منشوري

 انواع) عمومی مصارف براي سربی - اسيد يها يباتر ،1384 سال: 4281-1 شماره رانيا یمل استاندارد  1-1

 آزمون يها روش - عملکردي يها مشخصه - عمومی الزامات -1 قسمت(  تنظيم خود دريچه داراي

 انواع) عمومی مصارف براي سربی - اسيد يها يباتر ،1384 سال: 4281-2 شماره رانيا یمل استاندارد  1-9

 گذاري نشانه و ها ناليترم ابعاد، - 2 قسمت( تنظيم خود دريچه داراي

                                                           
1- Photovoltaic energy system(PVES) 
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 اي يیايقل هاي يتالکترول شامل هيثانو هاي يباتر و ها سل ،1386 سال: 9685-1 شماره رانيا یمل استاندارد  1-1

 ميکادم– کلين -1 قسمت - نقل و حمل قابل شده يبند آب شارژ قابل یتک يها سل – يدياس يرغ

 قليايی هاي يتالکترول شامل ثانويه هاي يباتر و ها سل، 1386: سال 9685-2استاندارد ملی ايران شماره   1-5

متال  -نيکل  – 2 قسمت - نقل و حمل قابل شده بندي آب شارژ قابل تکی يها سل– يدياس يرغ يا

 هيدريد

 غير هاي يتالکترول يا آلکاالين ثانويه يها سل و ، باتري ها1386: سال 11219استاندارد ملی ايران شماره   1-0

 گاز ترکيب باز سامانه  به مجهز منشوري کادميوم- نيکل تکی يها سل ديگر اسيدي

 يساتتأس -826 قسمت -کيالکتروتکن واژگان ،1386 سال: 11425-826 شماره رانيا یمل استاندارد 1-7

 یکيالکتر

 انواع -11 قسمت - ساکن یسرب دياس هاي يباتر ،1386 سال: 4868-11 شماره رانيا یمل استاندارد  1-8

 آزمون يها روش و کلی الزامات-منفذدار

 و اعتماد تيقابل -191 فصل -کيالکتروتکن واژگان ،1387 سال: 11425-191 شماره رانيا یمل استاندارد  1-3

 خدمت تيفيک

 و ها سل -482 قسمت - الکتروتکنيک ، واژگان1389: سال 11425-482ملی ايران شماره  استاندارد 1-16

 ثانويه و اوليه هاي يباتر

2-11 IEC 60623, Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes –       

Vented nickel-cadmium prismatic rechargeable single cells  

2-12 IEC 60896-21, Stationary lead-acid batteries – Part 21: Valve regulated types – Methods of 

test   

2-13 IEC 61836, Solar photovoltaic energy systems – Terms, definitions and symbols 

2-14 IEC 61960, Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes – 

Secondary lithium cells and batteries for portable applications 

  

 فياصطالحات و تعار   9

مربوط به باتري  11425-482ملی ايران شماره  استانداردارائه شده در ف ي، اصطالحات و تعاراستاندارد  نيادر 

 کاربرد دارد. فتوولتاييکمولد  يها سامانهمربوط به  IEC 61836ثانويه و استاندارد  يها سلها و 

 شرايط استفاده -1

 کلیات 1-1
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 رخ می فتوولتاييکهاي ثانويه در هنگام استفاده در کاربردهاي  يباتراين بند، شرايط عملياتی خاصی را که براي 

 تعيين می نمايد. ،دهد

 فتوولتايیک سامانه  1-1

 الکتريکی انرژي تواند یم،  به آنها ارجاع داده شده انويه اي که در اين استانداردهاي ث يباترسامانه  فتوولتاييک با 

، ها يخچال، ها پمپ) متصلالکتريکی  مصرف کنندگانرا براي  و وصل شونده( )قطع 1متناوبثابت، متغير يا 

 نمايد. ينتأممخابرات و...(  يها سامانهروشنايی،  يها سامانه

 ثانويه يها سلو  باتري ها 1-9

داراي انواع زير  گيرند یممورد استفاده قرار  فتوولتاييک يها سامانهکه اکثراً در  اي يهثانو يها سلباتري ها و 

 :باشند یم

  ؛2)شناور(منفذ دار -الف

 ؛باشند یمکه داراي ترکيب جزئی گاز  يیها آنشامل تنظيم،  خودشيرهاي داراي  -ب

 گاز در برابرسيلد شده و غير قابل نفوذ  -پ

 :شوند یمشارژِ زير تحويل داده  يها حالتو باتري ها در يکی از  ها سل به طور معمول،

 ؛(منفذ دارکادميم  -نيکل هاي يباترو خالی شده از آب باتري)فقط  الکتريکی تخليه -ت

 شارژ شده و پر شده از آب باتري؛ -ث

 (؛منفذ دارسرب اسيدي  هاي يباترفقط در جلد) آب باتريشارژ خشک و بدون پر کردن  -ج

 .کادميم( -نيکل هاي يباترفقط تخليه الکتريکی شده و پر شده از آب باتري) -چ

جهت شارژِ اوليه باتري الزامی  ها کنندهتوليد  يها دستورالعملبراي بهينه سازي طول عمر باتري ها، تبعيت از 

 .باشد یم

، قابليت استفاده در الکتروشيميايی بر پايه واناديم يا سديم يها سامانه از قبيلثانويه  يها سلديگر باتري ها و 

 يها سامانهی در به دليل اين که اين باتري ها جهت استفاده احتمال .دارا می باشندرا  يیکاربردهاچنين 

امه ريزي الزم، آزمون و جزئيات جهت برنکه  گردد یملذا توصيه قرار دارند،  3در مرحله انطباق فتوولتاييک

 تماس حاصل گردد. مربوطه يها فروشندهبا  ،عملکرد

 
 

 

 

 

                                                           
1- Intermittent 

2- Vented(flooded) 

3- Adaption 
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 کليشرايط عملیاتي   1-1

 کلیات 1-1-1

، ممکن است کنند یم، که در شرايط آب و هوايی عادي کار معمول فتوولتاييک سامانه موجود در يک  هاي يباتر

 معرض شرايط زير قرار گيرند. در

 1زمان پشتیباني توسط باتري -1-1-1

بين سه الی  معمول يک دوره زمانیبراي  ؛2ابري متوالی هايروز ؛خاص يطدر شراانرژي  ينتأمجهت  ،باتري

 .شود یمطراحی روز پانزده 

 انتخاب ظرفيت مورد نياز باتري، پارامترهاي زير بايد در نظر گرفته شود: در

 /عمق دشارژ وجود داشته باشد(؛ حداکثر در مورد هايی يتمحدودالزم) ممکن است  3فصلی چرخه روزانه 

 دسترسی به سايت؛ زمان الزم جهت 

 ؛4فرسودگی باتري 

 دماي عملياتی؛ 

 ضريب توسعه بار(افزايش آتی بار( 

 5نوعيجريان شارژ و دشارژ   1-1-9

 :باشند یمبه صورت زير   شارژ و دشارژ مرسوم هاي يانجر

 بر حسب آمپر 21I 6جريان شارژِ حداکثر:  -

 بر حسب آمپر  51Iجريان شارژِ متوسط:  -

 بر حسب آمپر  21Iبار:  جريان دشارژ متوسط، تعيين شده به وسيله -

 تغيير کند. يتر در محدوده وسيع، جريان شارژ و دشارژ ممکن است سامانه بسته به طراحی 

 گردد. ينتأم، شود یمبايد در همان زمانی که باتري شارژ  ، جريانِ بارها سامانهدر بعضی 

 عالئم اختصار زير مورد استفاده قرارمی گيرند: -1ياد آوري

      آمپرساعتبر حسب ه برابر است با ظرفيت اسمی بيان شده توسط توليد کنند 

    گردد یمبا زمان بر حسب ساعت در جاهايی که  ظرفيت اسمی بيان  برابر است. 

     
   

 
 

 کادميم و نيکل متال هيدريد -باتري ليتيم، نيکل يها سامانهبراي 

                                                           
1- Autonomy time or battery backup time 

2- Without solar irradiation 

3- Required daily/seasonal cycle 

4- Ageing 

5- Typical 
 يک باتري می باشد. اسمیی يک بيستم ظرفيت معنبه   - 6
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   در اين استاندارد متناظر است با  

  

  
 

 سیکل روزانه  1-1-1

 گيرد: روزانه قرارمی هاي يکلسبه صورت زير تحت باتري  ،طور معمولبه 

 ساعات روشن روز؛ در طولشارژ  -الف

 ساعات شب؛ در طولدشارژ  -ب

 .گردد یمظرفيت باتري  21% لیا 2فِ عادي روزانه، موجب دشارژ بين % مصر

 1سیکل فصلي 1-1-5

از تغيير شرايطِ شارژ متوسط  ناشیاين عمل،  قرار گيرد.تحت چرخه فصلی  ممکن است حالت شارژ از نظر ،باتري

 :گيرد یم انجام زير به صورت بوده و

 فصل زمستان که موجب توليد کم انرژي با تابش کم نور خورشيد، براي مثال در طول  يیها دوره

 ؛يابد یمظرفيت اسمی يا کمتر تقليل  21% حالت شارژ باتري)ظرفيت موجود( به  ،گردد یم

 باتري در  شود یمکه موجب  با تابش باالي نور خورشيد، براي مثال در طول فصل تابستان، يیها دوره

 .رخ دهد تواند یمحتی احتمال شارژ مازاد باتري نيز شرايط شارژِ کامل قرار گرفته و 

 حالتِ شارژ باالي باتري يها زمان  1-1-0

ظرفيت اسمی کار  111% و  81% بين  معمول به طور، شارژ باال براي مثال در طول تابستان، باتري در حالت

 .کند یم

 .کند یمتنظيم کننده ولتاژ، حداکثر ولتاژ باتري در طولِ زمان شارژِ مجدد را محدود  سامانه يک  به طور معمول

 يها مشخصهوسيله  بلکه به 3به وسيله کنترل کننده شارژنه ، ولتاژ باتري  2خود تنظيم شونده فتوولتاييکِ يها سامانهدر  -يادآوري

 .گردد یممولد فتوولتاييک محدود 

 دهد یمکه اين ولتاژ اجازه  کند یمانتخاب  يا گونهبه را ، حداکثر ولتاژِ شارژ باتري سامانهطراح  به طور معمول

 حاصل گردد. بدون شارژ مازاد باتريزمان ممکن در فصل تابستان  ترين يعسرحداکثر حالتِ شارژ باتري در 

 يها سلدر  .گردد یممنفذ دار  يها سلتوليدِ گاز را افزايش داده و در نتيجه موجب مصرف آب در  ،مازادشارژ 

ده ولی توليد حرارت کاهش مصرف آب و انتشار گاز ش ، شارژِ مازاد موجب4تنظيم خوداسيدي با شيرهاي  -سرب

 .کند یمرا زياد 

 و    V4/2به ترتيب  منفذ دار کادميمِ -و نيکلاسيدي  -سرب هاي يباتربه طور نمونه، حداکثر ولتاژِ شارژ براي 

V 55/1 باشد یم در دماي مرجعِ مشخص شده توسط توليدکننده براي هر سل. 

                                                           
1- Seasonal cycle 

2- Self- regulated 

3- Charge controller 

4- Valve regulated lead acid batteries(VRLA) 
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، از 2يا شارژِ تقويت شده 1ولتاژ باتري براي يک دوره کوتاه، جهت تعديل دهند یم، اجازه ها دستورالعملبعضی از 

ديگر، توليد کنندگان باتري بايد مقاديرِ ولتاژ شارژ با حداکثر تطبيق را  هاي يباتربراي  اين مقادير تخطی کند.

بايد جبرانِ ولتاژ شارژ اگر دماي عمليات باتري به طور قابل توجه از دماي مرجع انحراف پيدا کند،  .اعالم کنند

 انجام گيرد. توليد کننده يها دستورالعملمطابق با 

حتی در صورتی که به طور منظم در باالترين حالت ، ولتاييکفتو سامانه در يک يک باتري طول عمر مورد انتظار 

به طور قابل توجهی کمتر از طول عمر يک باتري استفاده شده در  شارژ نگه داشته شده باشد، ممکن است

 باشد. 3شرايط شارژ شناور پيوسته

 باتري دائم حالت شارژِ پايین يها زمان 1-1-7

فتوولتاييک، ممکن است براي  4انرژي توليد شده به وسيله آرايه ،باشد یمکه تابش نور خورشيد کم  يیها زماندر 

اق فبنابراين حالت شارژ باتري کاهش يافته و چرخه در حالت شارژ پايين ات شارژِ مجدد باتري کافی نباشد.

به  موقعيت جغرافيايی، ممکن است به دليل تابش کمحاصل از آرايه فتوولتاييک  کاهش انرژي توليدي .افتد یم

 باشد. فتوولتاييک هاي يهآراانضمام دوره زمستان، ابرهاي سنگين، باران يا تجمع گرد و غبار روي 

 5اليه بندي الکترولیت 1-1-8

منفذ اسيدي  -سرب  هاي يباتردر  سرب اسيدي اتفاق بيافتد. هاي يباتراليه بندي الکتروليت ممکن است در 

عملکردِ در خالل  7يا دورهيا به وسيله شارژِ مازاد  الکتروليت 6اليه بندي الکتروليت به وسيله تالطم/گردشاز ، دار

اليه بندي الکتروليت به وسيله  ازتنظيم،  خودسرب اسيدي با شيرهاي  هاي يباتردر  .شود یمباتري ممانعت 

 .گردد یمتوليد کننده، ممانعت  يها دستورالعملبه وسيله عملکرد اين باتري ها مطابق با طراحی يا 

 انبارداري نگهداري باتري/  1-1-3

 انبارداري دوره زمانیدر نبود چنين اطالعاتی،   .بايد رعايت شود يباتر ينگهداربراي  توليد کنندگان هاي يهتوص

 .گردد برآوردنشان داده شده است،  1که در جدول  همان گونهممکن است مطابق با شرايط آب و هوايی 

 

 

 

 

 

                                                           
1- Equalizing 

2- Boost charge 

3- Continuous float charge conditions 

4- Array 

5- Electrolyte stratification 

6- Agitation/recirculation 

7- Periodic overcharge 
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 فتوولتايیکباتري ها در کاربردهاي  انبارداري جهت شرايطِ محدودهمقادير  -1جدول 

 

 رطوبت براي باتري ها انبارداريدوره زماني 

% 
 محدوده دمايي

 C 
 نوع باتري

 با الکترولیت بدون الکترولیت

يک الی دو سال)شارژِ 

 خشک(

دوازده ماه)بسته به  تا

 نوع طراحی(
 اسيدي -سرب +41الی   -21 <91

يک الی سه سال) دشارژ 

کامل، تخليه آب باتري و 

 سيلد کردن(

 <91 شش ماه تا

 +51الی   -21

 )الکتروليت استاندارد(

 +51الی   -41 کادميم -نيکل

)الکتروليت با چگالی 

 باال(

N/A متال هيدريد -نيکل +51الی   -41 <91 شش ماه تا 

N/A يون -ليتيم  +51الی   -21 <91 دوازده ماه تا 

 

 .گردد یم تأييدبه وسيله توليد کننده  انبار داريدقيقِ شرايط  يها محدوده

 ، بايد از حالتِ شارژ کامل باشد.کادميم حاوي الکتروليت -اسيدي يا نيکل  -سرب  هاي يباتردر  انبارداريشروع 

  باشد. انبارداريدما و رطوبت باال در طول فرايند  دررار گيري باتري ق به دليلکاهش ظرفيت باتري ممکن است 

 اند شده قرار داده در معرض نور مستقيم خورشيدکه   دماي يک باتري قرار داده شده در کانتينرهاي حمل و نقلِ

که سايه داشته و خنک  رو بسته ينرهايکانتلذا انتخاب  در طول روز باال رود.يا بيشتر  C 61°  ، ممکن است تا

 .باشد یممذکور ضروري  هاي يبآسباشد جهت جلوگيري از 

 دماي عملیاتي  1-1-16

 باتري در سايت، يک ضريب مهم جهت انتخاب باتري و طول عمر مورد انتظار محدوده دما در طولِ عملکرد

 .مراجعه شود( 9236-1استاندارد ملی ايران شماره براي تعاريف و شرايط آب و هوايی به )باشد یم

 توليد کننده رعايت گردد. هاي يهتوصبراي دماهاي عملياتی و رطوبت بايد 

 نشان داده شده است. 2در نبود چنين اطالعاتی، دماهاي عملياتی و رطوبت در جدول 
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 فتوولتايیک يکاربردهامقادير محدوده براي شرايط عملیاتي باتري ها در  -1جدول 

 

 نوع باتري
 محدوده دمايي

 C 

 

 رطوبت

% 

 <91 +41الی   -15 اسيدي -سرب

 <91 +45الی   -21 کادميم)الکتروليت استاندارد( -نيکل

 <91 +45الی   -41 کادميم)الکتروليت با چگالی باال( -نيکل

 <91 +45الی   -21 متال هيدريد -نيکل

 ديگر يميايیالکتروشيون و مواد  -ليتيم
توسط توليد کننده باتري بايد 

 گردد. تأييد
 گردد. تأييدتوسط توليد کننده باتري بايد 

 

  ، بايد با توليد کننده مشورت گردد.دمايی در خصوص عملياتِ خارج از اين محدوده

 به طور معمول، طول عمر مورد انتظار از باتري ها با افزايش دماي عملياتی کاهش خواهد يافت.

براي جزئيات بيشتر بايد با توليد کننده  .شود یمدماي پايين موجب کاهش ظرفيت و عملکرد دشارژ باتري ها 

 مشورت گردد.

 کنترل شارژ  1-1-11

در ، شارژِ مازاد، روي مصرف آب در عوض .دهد ینمانرژي ذخيره شده در باتري را افزايش  شارژ مازادِ بيش از حد،

اسيدي  -سرب هاي يباتر. به عالوه، گذارد یم يرتأث نگهداري و يرتعمو متعاقباً فاصله زمانی  منفذ دار هاي يباتر

 خشک گردند.کامالً  افت ظرفيت و شارژ مازاد يجهدر نتتنظيم ممکن است  خودشيرهاي با 

همچون  1غير آبی يها سامانه اکثر .گرددمناسب شارژ، کنترل  يها کنندهاستفاده از کنترل  يد باشارژ مازاد با

 .آيد یمبه وجود  ها آن، در اثر شارژ مازاد حتماً صدمه ديده و مشکالت ايمنی براي يون و مشابه -ليتيم هاي يباتر

که مستقل از کنترل کننده شارژ  گردند یممجهز  2مديريت باتريسامانه به يک  به طور معمول هايی يباترچنين 

د طراحی مول يراتتأث بايد 3پارامترهاي تنظيم کننده .آورد یمبه عمل  از وقوع شارژ مازاد جلوگيري بوده و

 د.ن، بار، دما و مقادير محدوده باتري را که توسط توليد کننده توصيه شده است، به حساب آورفتوولتاييک

، بايد داراي الکتروليت کافی باشد گازجزئی با قابليت ترکيب  کادميم -يا نيکل منفذ داراسيدي  -سرب هاي يباتر

باتري، الکتروليت الزم باتري را  جهت تعمير و نگهداري برنامه ريزي شده يدهايبازدتا در حداقل دوره زمانی بين 

طول تنظيم بايد به دقت کنترل شود تا  خوداسيدي با شيرهاي  -سرب هاي يباترشارژ مازاد در   داشته باشد.

 قابل دستيابی باشد.عمر مورد انتظار باتري 

                                                           
1- Non aqueous 

2- Battery management system 

3- Regulator 
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همراه با اطالعات طراحی مراجعه شود( اندازه گيري شده و  6-4-8مصرف آب در طول آزمون چرخه) به بند 

 .رود یمالکتروليت کاهش يافته، به کار مقدار کردن  اضافه به منظورالزم زمانی  فواصل برآوردجهت  سامانه 

 حفاظت فیزيکي  1-1-11

 ناشی از شرايط نامساعد سايت، براي مثال اثرات زير انجام گيرد: يامدهايپبايد در برابر حفاظت فيزيکی 

  مفرط دما؛توزيع غير يکنواخت و 

 تابش  قرار گيري (در معرض نور مستقيم خورشيدUV؛ ) 

  ؛اند شدهذرات شن يا گرد و غبار که به وسيله هوا منتقل 

 منفجر شونده؛ هاي يطمح 

  ؛1بخار آب و پاشش آب درياغرقه سازي، ميعان 

 زلزله؛ 

 )شوک و ارتعاش)به ويژه در طول حمل و نقل 

 کليالزامات   5

 پايداري مکانیکي  5-1

طراحی شوند که استحکام  يا گونه، بايد به گيرند یممورد استفاده قرار  ولتاييکفتو يکاربردهاکه در  یهاي يباتر

 يها سامانهچون ممکن است تجهيزات . را داشته باشند مکانيکی، حمل و نقل و جابجايی هايالزم در برابر فشار

بايد  داراي صالحيت کم نصب گردند.حمل شده و توسط افراد  العبور صعبو  ناهموار يها جاده در فتوولتاييک

 نا هموار بسته بندي اختصاصی يا اقدامات حفاظتی صورت گيرد. يها جادهبراي 

 يها دستورالعملدر اين زمينه،  خاصی انجام گيرد. يها مراقبتبسته بندي نشده بايد  هاي يباترهنگام جابجايی 

 توليد کنندگان بايد رعايت گردد.

، بايد اين موارد به به فشارهاي مکانيکی همچون زمين لرزه، شوک و ارتعاش مربوط خاصالزامات  خصوصدر 

 شود. مراجعهآن  استاندارد مربوط بهتعيين شده يا به  جداصورت 

 شارژ بازدهي 5-1

مقدار الکتريسيته بين مقدار الکتريسيته به دست آمده در طول دشارژ يک سل يا باتري و  شارژ، نسبتِ بازدهی

          شماره رانيا یمل استانداردبه )باشد یمبرگشت به حالت شارژ اوليه، تحت شرايط مشخص  الزم جهت

 مراجعه شود(. IEC 60050-482-05-39و استاندارد  1389 سال: 482-11425

 .گردد یممقدار الکتريسيته به صورت آمپر ساعت بيان  -ياد آوري

                                                           
1- Flooding, water vapour condensation and sea water spray 
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مد نظر  3داده شده در جدول  هاي یبازدهممکن است توليد کننده باتري در دسترس نباشد،  يها دادهزمانی که 

 گيرند. قرار
شارژ مختلف در دماي مرجع و عمق دشارژِ روزانه کمتر از  يها حالتبر حسب آمپر ساعت در باتري  بازدهي -9جدول 

 ظرفیت اسمي %16 

 

 حالت شارژ باتري

% 

 -سرب يها سل بازدهي

 اسیدي

% 

 -نیکل يها سل بازدهي

 -متال هیدريد و نیکل

 کادمیم

% 

 -لیتیم يها سل بازدهي

 يون

91 85< 85<  %95<< 

75 91< 91<  %95<< 

51> 95< 95<  %95<< 

 

 حفاظت در برابر دشارژِ عمیق  5-9

ه تاثرات سولفا ناشی ازاسيدي بايد در برابر دشارژ عميق جهت جلوگيري از کاهش ظرفيت  -سرب هاي يباتر

که ولتاژ  گيرد یمصورت  يا از سامانهاين عمل با استفاده  محافظت گردند. ،1شدن برگشت ناپذير يا رويين شدن

، عمل دشارژ را قطع پايش کرده و به صورت خودکار قبل از اين که باتري به حداکثر عمق دشارژ برسدباتري را 

  توليد کنندگان مراجعه شود(. هاي يهتوصبه ) کند یم

 و با قابليت ترکيب جزئی گاز، به اين نوع حفاظت نيازي ندارند. منفذ دارکادميم  -نيکل هاي يباتر به طور معمول

 توليد کنندگان بايد تبعيت شود. هاي يهتوصبراي انواع ديگر باتري، از 

 2نشانه گذاري 5-1

 2-7شده در بند  فهرستقابل اجراي  ياستانداردهابايد مطابق با  يا خانهتک  هاي يباتريا  ها سلنشانه گذاري 

 باشد.

 ايمني  5-5

 دفع باتري،از مدار خارج سازي و  و نگهداري، تعمير، عملکرد، 3راه اندازينصب،  حمل و نقل،در طول 

 مد نظر قرار گيرد.توليد کنندگان بايد  يها نامهبومیِ قابل اجرا و آئين  يها دستورالعمل

 مستند سازي  5-0

                                                           
1- Passivation 

2- Marking 

3- Commissioning 

http://solargostaran.com

http://solargostaran.com


11 
 

و نگهداري، از مدار  تعميرعملکرد،  ،راه اندازيتوليد کننده باتري بايد مستندات الزم جهت حمل و نقل، نصب، 

  .داشته باشند فتوولتاييکدر کاربردهاي را  و باتري ها ها سلخارج سازي و دفع 

 رعايتِاگر توليد کننده بايد  فتوولتاييک تنها منبع تغذيه موجود براي شارژ باتري باشند، هاي يهآرای که توق

  را اعالم نمايد. ها آن، باشد الزممالحظات خاصی براي شارژ اوليه باتري ها 

 مشخصات عملکردي  0

 باتري ها بايد به وسيله موارد زير مشخص گردند:

 مراجعه شود(؛ 1-8ظرفيت اسمی) به بند  -

 مراجعه شود(؛ 2-8به بند شارژ و دشارژ ) و تناوب توالیپايداري در برابر  -

 مراجعه شود(؛ 3-8)به بند 1شارژ بقاء -

 4-8( ) به بند 2العاده فوقشرايط  )فتوولتاييکدر برابر شارژ و دشارژ متوالی در کاربردهاي  پايداري -

 مراجعه شود(.

 کليشرايط آزمون   7

 دقت ابزارهاي اندازه گیري  7-1

شده  فهرست 2-7قابل اجرا که در بند  ياستانداردها مربوط بهالزامات دقت ابزارهاي اندازه گيري بايد مطابق با 

 باشد. ،است

شده  فهرست 2-7قابل اجرا که در بند  ياستانداردها مربوط به يها مادهپارامترها و مقادير دقت بايد مطابق با 

 است، باشد.

 آزمون هاي يباترآماده سازي و نگهداري  7-1

کننده، تهيه توليد  يها دستورالعملتعيين شده در استانداردهاي زير يا  يها روشآزمون بايد مطابق با  هاي يباتر

 گردند:

 اسيدي قابل حمل) انواع با شيرهاي  -سرب هاي يباتر،  1377: سال4281ره شما رانيا یمل استاندارد

 تنظيم(؛ خود

 کادميم سيلد؛ -نيکل هاي يباتر، 1378: سال4753ره شما رانيا یمل استاندارد 

 ليتيم قابل حمل هاي يباتر، 1381: سال6618-1ره شما رانيا یمل استاندارد 

 نيکل کادميم منفرد منشوريِ قابل شارژ با  يها سل، 1386: سال11219ره شما رانيا یمل استاندارد

 ترکيب جزئی گاز؛

 (؛منفذ داراسيدي ساکن)انواع  -سرب هاي يباتر ،1386 سال: 4868-11 شماره رانيا یمل استاندارد 

                                                           
1- Charge retention 

2- Extreme conditions 
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 کادميم قابل حمل؛ -نيکل هاي يباتر، 1386: سال9685-1ره شما رانيا یمل استاندارد 

 متال هيدريد قابل حمل؛ -نيکل هاي يباتر، 1386: سال9685-2ره شما رانيا یمل استاندارد 

  استانداردIEC 60623 ،؛منفذ دارکادميم  -نيکل هاي يباتر 

  استاندارIEC60896-21 ،تنظيم(؛ خوداسيدي ساکن) انواع با شيرهاي  –سرب  هاي يباتر 

يون ثانويه به عنوان  -هاي ليتيم سل با عنوان، 1391: سال16268-2و  16268-1 يها شمارهملی ايران به  ياستانداردها -ياد آوري

 تدوين شده است. ،اي نيروي محرکه وسايل نقليه الکتريکی جاده

 روش آزمون  8 

 آزمون ظرفیت  8-1

 ، آماده سازي و نصب، انتخاب2-7قابل اجراي ذکر شده در بند  ياستانداردهامطابق با آزمون بايد  هاي يباتر

 ار گيرند.رآزمون قو تحت  شده

)بر  It 2/1 اسيدي، -سرب هاي يباتربراي  )بر حسب آمپر( I10ظرفيت اسمی بايد با استفاده از جريان  تأييدِ

 هاي يباتربراي  )بر حسب آمپر( I10 ليتيمی و ،متال هيدريد -نيکل کادميم، -نيکل هاي يباتربراي  حسب آمپر(

شده است، انجام  فهرست 2-7قابل اجرا که در بند در استانداردهاي  مربوطه موادو  4با جدول  مطابق ديگر، 

 گيرد.

 مربوطه موادو  )بر حسب آمپر( I120 و با استفاده از جريان 4بايد مطابق با جدول  "ظرفيتِ طوالنی مدت " تأييد

 شده است، انجام گيرد. فهرست 2-7قابل اجرا که در بند در استانداردهاي 

 انجام گيرد.شده است،  فهرست 2-7در بند بوطه در استانداردهاي قابل اجرا که مر موادعمل شارژ بايد مطابق با 

 
 فتوولتايیکظرفیت گیري از باتري ها در کاربردهاي  رژيمِ نمونه -1جدول 

 

ظرفیت بر حسب 

 آمپر ساعت

 حسب آمپرجريان بر 

مدت زمان دشارژ 

 بر حسب ساعت

 ولتاژ پاياني بر حسب ولت بر سل

 اسیدي -سرب

کادمیم،  -نیکل

متال  –نیکل 

 يد و لیتیميرهید

 اسیدي -سرب

کادمیم،  -نیکل

متال  –نیکل 

 يدرهید

C120 I120 I120 121 85/1 11/1 

C10 I10 - 11 81/1 - 

C5 - It2/1 5 - 11/1 
 مراجعه شود. 1براي تعاريف به جدول  -ياد آوري

 .اعالم کندو ولتاژ پايانی متناظر را  C120، توليد کننده باتري بايد حداقل، ظرفيت اسمی براي باتري ديگر
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 کليآزمون پايداري در برابر توالي شارژ و دشارژِ   8-1

 سنجشبراي ذکر شده است،  2-7قابل اجرا که در بند  ياستانداردهامطابق با مواد مربوطه در باتري ها بايد 

 متوالی تحت آزمون قرار گيرند. پايداري در برابر شارژ و دشارژ

 شارژ بقاءآزمونِ   8-9

ذکر شده است، براي سنجش  2-7قابل اجرا که در بند  ياستانداردهاباتري ها بايد مطابق با مواد مربوطه در 

 تحت آزمون قرار گيرند. ،شارژ توسط باتري ها بقاءميزان 

 (العاده فوق) شرايط فتوولتايیکآزمون پايداري در برابر شارژ و دشارژ متوالي در کاربردهاي   8-1

 کلیات  8-1-1

در مراحل مختلف شارژ  ناقصيا  1سطحی به تعداد زياد تحت شارژ و دشارژباتري بايد  ،فتوولتاييککاربردهاي در 

طراحی + به باتري C 41°با تحميل دماي  يا العاده فوقآزمون زير جهت شبيه سازي چنين شرايط  قرار گيرد.

شارژ و دشارژ که هر کدام شامل پنجاه سيکل در حالت شارژ  يها چرخهمختلفی از  يها مجموعهشده است تا 

 روي باتري انجام گيرد. ،سيکل در حالت شارژ باال)فاز ب( استپايين)فاز الف( و صد 

 فتوولتاييکذخيره  سامانه ، تقريباً معادل با يک سال کارکرد در يک باتري پنجاه تايی صد وچرخه  يک مجموعه -ياد آوري

 .باشد یم

ذخيره انرژي سامانه از عملکرد  يک شبيه سازي که يرز يها آزمونبايد از الزامات  يا باتري ها ها سلبنابراين 

 :تبعيت کننداست،  ولتاييکفتو

، انتخاب، آماده سازي و نصب 2-7قابل اجراي ذکر شده در بند  ياستانداردهاباتري آزمون بايد مطابق با  -الف

 ار گيرند؛شده و تحت آزمون قر

 انجام گيرد؛ باشد، V12بايد با باتري شامل چندين سل که ولتاژ مدار باز آن بيشتر از آزمون  -ب

ورده آقرار گرفت، بدست  1-8باتري آزمون بايد مقادير ظرفيت اسمی را موقعی که تحت آزمون مطابق با بند  -پ

 يا از آن مقدار تخطی نمايد؛

 آغاز گردد؛ ،آزمون بايد با باتري که کامل شارژ شده باشد -ت

 تثبيت گردد؛ h 16رسانده شده و در اين دما به مدت  +K 3 ± °C41دماي باتري آزمون بايد به  -ث

 + نگه داشته شود.K 3 ± °C41در دماي الف و ب آزمون،   يفازهادر طول باتري آزمون بايد  -ج

 مراجعه شود( 5شارژ و دشارژ)چرخه( کم عمق در حالت شارژ پايین) به جدول  -فاز الف  8-1-1

 ديگر هاي يباتراسیدي و  -سرب هاي يباتر 8-1-1-1

 .کنيد دشارژ h 9مدت )بر حسب آمپر( به  I10با جريان  راباتري  -الف

                                                           
1-Shallow cycles 
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 کنيد. مجدداً شارژ h 3مدت )بر حسب آمپر( به  I10 13/1با جريان  راباتري  -ب

 .دشارژ کنيد h 3مدت )بر حسب آمپر( به  I10باتري را با جريان  -پ

 متال هیدريد و لیتیمي -کادمیم، نیکل -نیکل هاي يباتر  8-1-1-1

 .دشارژ کنيد h 9به مدت )بر حسب آمپر(  It 1/1باتري را با جريان  -الف

 مجدداً شارژ کنيد. h 3آمپر( به مدت )بر حسب  It 13/1باتري را با جريان  -ب

 .دشارژ کنيد h 3آمپر( به مدت )بر حسب  It 1/1باتري را با جريان  -پ

 مراحل ب و پ بايد چهل و نه بار تکرار شوند.

مطابق با  + قرار دارند، بايدK 3 ± °C41آزمون که هنوز در دماي  هاي يباتر، چهل و نهمين مرحله پدر پايان 

شارژ و دشارژ مشخص شده در فاز ب،  يها چرخهسپس مطابق با توليد کنندگان، شارژِ کامل شده و  يها هيتوص

 تحت ادامه آزمون قرار گيرند.

 
 در حالت شارژِ پايین )سطحي(عمقچرخه شارژ و دشارژ کم  -فاز الف -5جدول 

 
زمان دشارژ بر 

 حسب ساعت

زمان شارژ بر 

 حسب ساعت

سرب اسیدي و  هاي يباتر

 ديگر هاي يباتر

 جريان بر حسب آمپر

کادمیم،  -نیکل هاي يباتر

یدريد و متال ه -نیکل

 لیتیمي

 جريان بر حسب آمپر

 I10 (A) It (A) 1/1  9 الف

 I10 (A) 13/1 It (A) 113/1 3  ب

 I10 (A) It (A) 1/1  3 پ
 پ را به تعداد چهل و نه بار تکرار کرده و سپس به فاز ب  وارد شويد. مراحل ب و

 

 مراجعه شود( 0باال) به جدول شارژ و دشارژ)چرخه( کم عمق در حالت شارژ  -فاز ب  8-1-9

 ديگر هاي يباتراسیدي و  -سرب هاي يباتر 

 دشارژ کنيد. h 2به مدت  I10 25/1باتري را با جريان   -الف

اسيدي،  –سرب  يها يباتردر مورد کنيد تا  ) بر حسب آمپر( شارژِ مجدد I10با جريان  h6باتري را به مدت   -ب

ژ را در شار برسد)مگر اين که توليد کننده مقادير ديگري را مشخص کرده باشد(، سپس V/cell41/2 به ولتاژ

V/cell41/2  آن قدر ادامه دهيد تا کل زمان شارژh6  .ديگر، ولتاژ شارژ بايد به يک سطحِ  يها يباتربراي گردد

 که توسط توليد کننده مشخص شده است، محدود گردد. 1ايمن

 متال هیدريد و لیتیمي -کادمیم، نیکل -نیکل هاي يباتر 

                                                           
1- Safe level 
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 دشارژ کنيد. h 2مدت به  It 125/1با جريان باتري را   -الف

 کادميم -نيکل يها يباتر) بر حسب آمپر( شارژِ مجدد کنيد تا در مورد It 1/1با جريان  h6باتري را به مدت   -ب

برسد)مگر اين که توليد کننده مقادير ديگري را مشخص کرده باشد(، سپس  V/cell 55/1، ولتاژ به منفذ دار

متال هيدريد و  -نيکل يها يباتربراي  د.گرد h6شارژ آن قدر ادامه دهيد تا کل زمان  V/cell 55/1 شارژ را در

 ولتاژ شارژ بايد به يک سطحِ ايمن که توسط توليد کننده مشخص شده است، محدود گردد. ليتيمی،

 نه بار تکرار نماييد. نود ومراحل الف و ب را 

آزمون ظرفيت قرار ، تحت 4-4-8بعد از مرحله ب، باتري آزمون بايد مطابق با بند در پايان نود و نهمين مرحله 

 رد.گي
 باالچرخه شارژ و دشارژ کم عمق)سطحي( در حالت شارژِ  -بفاز  -0جدول 

 

 
زمان دشارژ بر 

 حسب ساعت

زمان شارژ بر 

 حسب ساعت

سرب اسیدي و  هاي يباتر

 ديگر هاي يباتر

 جريان بر حسب آمپر

کادمیم،  -نیکل هاي يباتر

متال هیدريد و  -نیکل

 لیتیمي

 جريان بر حسب آمپر

 I10 (A) 25/1 It (A) 125/1  2 الف

 6  ب

I10 (A) 
اسيدي، ولتاژ -سرب هاي يباتر)براي 

محدود  V/cell 41/2شارژ به 

مگر اين که مقادير ديگري  شود یم

توسط توليد کننده مشخص شده 

 باشد( 

It (A) 1/1 

 -نيکل هاي يباتر)براي 

، ولتاژ شارژ منفذ دارکادميم 

محدود  V/cell 55/1به 

مگر اين که مقادير  شود یم

ديگري توسط توليد کننده 

 مشخص شده باشد(

 
 نماييد. تکرارالف تا ب را نود و نه بار مراحل 

 

 1مانده تعیین ظرفیتِ  8-1-1

در  که دماي مشخص شده براي آزمونِ ظرفيتتحتِ شارژ پيوسته، تا فاز ب، باتري بايد  در پايانِ -الف

 تثبيت گردد. h 16سپس در اين دما به مدت خنک شده و  ذکر شده است 2-7استانداردهاي قابل اجرا، در بند 

سلِ عدد   nبراي  I10ديگر بايد با جريانِ  هاي يباترو  اسيدي -سرب هاي يباترآزمون ظرفيت مانده براي  -ب

نيکل متال هيدريد و  يها يباترسلِ يک ولتی عدد  nبراي  It2/1 با جريان و  اسيدي -سرب يها يباترولتی  8/1

                                                           
1- Residual capacity 
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ديگر، ولتاژ پايانی به وسيله توليد کننده باتري  يها يباترليتيمی و  يها يباتربراي  کادميم انجام گيرد. -نيکل

 .گردد یمتعيين 

)به موارد زير  خاتمه آزمون وجود نداشته باشددر تکميلِ آزمون ظرفيت مانده، اگر شرايط ديگري براي  -پ

دوره جديدي بايد مطابق با مشخصاتِ عنوان شده توسط توليد کننده، شارژ مجدد شده و  باتري ها مراجعه شود(

 فاز الف شروع گردد. يها چرخهاز 

 اند شدهکه مجدداً شارژ کامل  هايی يباتر، پس از آن، برسد 81% وقتی که ظرفيت مانده در بند ب به زير   -ت

 تحت آزمون قرار گيرند. 4جدول  يها دادهمربوطه و  ياستانداردهامطابق با C120  بايد جهت تعيين ظرفيت 

 پايان آزمون  8-1-5

بايد  فتوولتاييک)شارژ و دشارژ( در کاربردهاي يا چرخهآزمون پايداري  حاصل گردد،زمانی که يکی از شرايط زير 

 خاتمه يابد:

براي  V/cell 5/1× nسل، ولتاژِ   nکه در طول دشارژ مرحله پ از فاز الف، يک باتري با تعداد وقتی   -الف

حداقل متال هيدريد يا  -کادميم و نيکل -نيکل هاي يباتربراي  V/cell 8/1× n، ولتاژِ اسيدي –سرب  هاي يباتر

توسط توليد کننده توصيه شده  ديگر که هاي يباترليتيمی و  هاي يباتربراي  V/cell XYZ× nولتاژِ ايمن سل   

 است را نشان دهد.

شده کمتر از ظرفيتِ تعيين مشخص گردد که ، 4-4-8زمانی که در طول تعيين ظرفيت مانده مطابق با بند   -ب

 ظرفيت اسمی است. %81 

الف يا ب اين  بند يرزقبل از اين که محدوديت مشخص شده در  فتوولتاييکدر کاربردهاي  يا چرخهپايداري  -پ

 يها چرخه بر حسبب درصدِ ظرفيت اسمی بيان گردد بايد بر حسرا تجربه کند و  C120مقادير ظرفيتِ ، بند

 آزمون مشخص گردد. ب بيان شده و به عنوان پايان +کامل شده فاز الف 

 با قابلیت ترکیب جزئي گاز 1شناور يها سلمصرف آب در انواع باتري ها و   8-1-0

ممکن است  منفذ داراز نوع  هاي يباتر سطحِ الکتروليت ،)شارژ و دشارژ متوالی(يا چرخهدر طول آزمونِ پايداري 

مقدار  .2با آب باتري به يک سطح مشخص و با کيفيتی که توسط توليد کننده مشخص شده است، افزايش يابد

 اضافه شده بايد اندازه گيري شده و گزارش گردد. الکتروليتِ

 الزامات  8-1-7

 باشد. 3پنجاه چرخه( نبايد کمتر از  صد وب)هر کدام  و الف هايحداقل تعدادِ توالی چرخه فاز

 9ها آزمونتوصیه شده  کاربرد  3

                                                           
1- Flooded  battery types 

2- Topped up 

3- Recommended use of tests 
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 1نمونهآزمون   3-1

 عبارتند از: الگو نمونه/ يها آزمون

 شارژ؛ بقاءآزمون ظرفيت نامی و آزمون  -

 ؛کلی)شارژ و دشارژ( يا چرخهآزمون پايداري  -

 (.العاده فوق)شرايط فتوولتاييکدر کاربردهاي  يا چرخهپايداري آزمون  -

 4-8يا  2-7 يبندهاکه در  مطابق با استانداردهاي قابل اجرابايد  2يا خانهتک  هاي يباترحداقل تعداد سل يا 

 شده است، تعيين گردد. تصريح اين استاندارد

 3آزمون پذيرش 3-1

 1يا کارخانهآزمون   3-1-1

نشانه گذاري، برچسب زنی يا براي  توافقِتوافق بين توليد کننده و مشتري باشد.  بر اساسآزمون پذيرش بايد 

 گردد. تأييدبررسی شده و ظرفيت اسمی باتري ها بايد 

 5آزمون راه اندازي 3-1-1

 .نمايدتأييد باتري نصب شده را سامانه يکپارچگی  ،آزمون ظرفيت گردد یمتوصيه در راه اندازي،  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1- Type test 
2- Monobloc 

3- Acceptance test 

4- Factory test 

5- Commissioning test 
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 هرستف

 )اطالعاتي(

 نامهکتاب

پارامترهاي محيطی  -1طبقه بندي شرايط محيطی قسمت ، 1386سال :9236-1ملی ايران شماره  استاندارد -1

  مربوط يها شدتو 

يون ثانويه به عنوان نيروي محرکه وسايل  -هاي ليتيم سل، 1391سال :16268-1استاندارد ملی ايران شماره  -2

  آزمون عملکرد -1قسمت -اي نقليه الکتريکی جاده

يون ثانويه به عنوان نيروي محرکه  -هاي هاي ليتيم سل، 1391سال :16268-2استاندارد ملی ايران شماره  -3

 قابليت اطمينان و استفاده نادرستآزمون  -2قسمت -اي وسايل نقليه الکتريکی جاده
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