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چکیده
در این تحقیق ،ظرفیتت اولیته و تغییترا ظرفیتت بتاتریهتای  12V/32Ahبته ازای شت

غلظتت مختلت الکترولیتت ،در محتدود

 1/19-1/33گرم بر سانتی متر مکعب بررسی می شود .باتریها با دو جریان تخلیة الکتریکی  3/2و  8آمپر در چرخته قترار متیگیرنتد.
ضریب مصرف مواد فعال مثبت  92درصد  ،مواد فعال منفی  33درصد است و براساس غلظت سولفوریک استید موجتود در الکترولیتت
ضریب مصرف اسیدسولفوریک بین  38و  88درصد تغییر میکند .اگر غلظت اسید  1/24گرم بر سانتی متر مکعب باشد ،ضریب مصرف
سولفوریک اسید تقریباً با ضریب مصرف مواد فعال مثبتت برابتر استت .وقتتی غلظتت استید کمتتر از  1/24 g.cm-3استت نناییته ،)H
سولفوریک اسید ظرفیت باتری را محدود میکند که این باتری نوع  Hاست .اما وقتی غلظت بیشتر از  1/24 g.cm-3نناییته  )Pباشتد،
سرب دی اکسید صفحه ،ظرفیت باتری را محدود میکند و این باتری نوع  Pاست.
ثابت شد است که ظرفیت اولیه باتری در ناییه  ،Pباالتر از میزان تعیین شد ن )C0است اما طول عمر بتاتری کوتتا استت و بایتد بتا
ولتاژ باال شارژ نپُر) شود .ولی ظرفیت اولیه در ناییه  Hپایین تر از مقتدار تعیتین شتد ))C0استت ،امتا طتول عمتر بستته بته جریتان
تخلیة الکتریکی و غلظت سولفوریک اسید ،بته طتور چشتمییری بتی
فراهم میکند .در یالت مدار باز ،ولتاژ یاخته های شارژ شد با کاه

از  122چرخته استت و امکتان شتارژ در ولتتاژ هتای پتایین را
غلظت سولفوریک اسید کاه

مییابد و ایتن امتر امکتان شتارژ

باتری در ولتاژ پایین را فراهم میآورد ،از سولفاته شدن برگشتپذیر صفحهها نیز جلوگیری میشود.
کلیدواژهها :طول عمر ،ظرفیت ،مواد فعال ،اسید سولفوریک ،شارژ (پرشدن) باتریهای سربی -اسیدی.

 .1مقدمه



به نوبه خود شامل مناطق بلوری و هیدراتهانتد[ .]3نتوایی هیدراتته،

مواد فعال سرب دی اکسید در باتریهای سربی -استیدی از ذرا و

یونها را با محلول  H2SO4مبادله متیکننتد و بتا نتوایی بلتوری در

تود های متصل به هم ساخته شد اند[2و .]1ذرا  PbO2و تتود هتا

یالت تعادل برقرار میشتوند[ .]4در طتول پرکتردن بتاتری ،کتاه
الکتروشیمیایی  ،PbO2در نوایی هیدراته رخ میدهد[ .]9و در طتول

* جلفا ،شرکت باتریسازی آران نیرو ،واید تحقیق و توسعه

6

شارژ خیلی زیاد در نتیجه تجزیه آب ،اکسیژن تشکیل متیشتود[.]6
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نوایی هیدراته با محلول  H2SO4واکن

فعالیت الکتروشیمیایی  1PAMتأثیر میگذارد.

سربی -اسیدی کاه

ثابت شد است که اگر غلظت سولفوریک اسید بتین  1/1 g.cm-3تتا

در پیتتلهتتا ،غلظتتت استتید از  1/28 g.cm-3بتته 1/34-1/38 g.cm-3

 1/28 g.cm-3باشد ،سرب دی اکسید از لحاظ الکتروشتیمیایی فعتال

داد شد .این تغییر فناوری بدون در نظر گرفتن تأثیر غلظت

است[8و .]3در این محدودة غلظت ،سولفوریک اسید به

یونهای H+

-

افزای

یافت؛ برایجبران میزان کاه

یافته

H2SO4

سولفوریک اسید بر فعالیت الکتروشیمیایی مواد فعتال مثبتت انجتام

و  HSO4تجزیه و در مواد فعال مثبت مقدار زیادی  β-PbO2تشکیل

شد که ایتماال دلیلی بر کاه

میشود .هدف این تحقیق بررسی تأثیر غلظت ستولفوریک استید بتر

است .این شرایط نتام لوب در پیشترفت صتنعت بتاتری ،تحقیقتا

فعالیتتت الکتروشتتیمیایی تتتود فعتتال  ،PbO2ظرفیتتت و طتتول عمتتر

عمیقتتری در زمینتة تتأثیر غلظتت ستولفوریک استید بتر عملکترد

باتریهتای ستربی -استیدی ستت .هامستون 2و همکتاران

نتیجته

باتریهای سربی -اسیدی میطلبد که هتدف اصتلی تحقیتق یاضتر

گرفته اند که جریان آندی مواد فعال مثبتت ،طتی اکستای

PbSO4

بهشمار میآید[13و.]16

از طریق معادلة زیر تعیین میشود[.]4

 .2مراحل آزمایشگاهی



ن) 1

شدید طول عمر باتری  VRLAبود



y
x
i  nFSK C Pb
2  C 
H

 1-2تولید باتری
صتتفحههتتای استتتاندارد مثبتتت و منفتتی  3BS SLIاز ختتط تولیتتد

کتته در اینجتتا  Sس ت و واکتتن  k ،PbO2 ،ثابتتت ستترعت n ،تعتتداد

تأسیسا باتری استار  3و شبکههای مثبتت و منفتی از آلیتاژهتای

غلظت

سرب -کلسیم -قلع -آلومینیم ساخته شد اند .وزن مواد فعال مثبت

xوy

در هر صفحه  49گرم و مواد فعال منفی  83گرم است .صفحههتا در

را بیتان متیکننتد .بتا توجته بته

محلول  H2SO4با چیالی  1/26 g.cm-3ساخته شد اند که این امر بتا

الکترون های درگیر در واکن

الکتروشیمیایی،

و

+

یونهای  Pb2و  H+شرکتکنند در واکن های آنتدیانتد ،و
ترتیب واکن

اکستای

وکتاه

معادله ن ،)1بدیهی است که سرعت اکستای

 PbSO4بته  ،PbO2بته

بهکارگیری نوعی الیوریتم ،با افزای

اولیه تدریجی جریان و ستپ

 pHمحلول نغلظتت محلتول) بستتیی دارد .از ستوی دییتر ،غلظتت

کاه

یونهای  Pb2از طریق انحاللپذیری  PbSO4تعیتین خواهتد شتد و

است .زمان شکلگیری  18ساعت و مقدار الکتریسیته جاری دو برابر

همین انحاللپذیری به نوبه خود به غلظت محلول سولفوریک استید

ظرفیت نظری صفحهها بود.

+

تدریجی در طی مریله دوم شتکلگیتری بته وقتوع پیوستته

از تشکیل ،صفحههای مثبت در  62Cو صتفحههتای منفتی در

بستیی دارد[11و .]12بنابراین ،غلظت سولفوریک استید بتر فراینتد

پ

شارژ سرب اسیدی تأثیر میگذارد .تاکتارا وکانتامورا ،3تتأثیر غلظتت

 ،142Cتحتتت محتتیط نیتروژن تی شستتته و خشتتک شتتدند .ستتپ

PbO2

صفحا شارژ شد خشک داخل دوازد بتاتری  ،12V/32Ahشتامل

بررسی کرد اند[13و .]12آنان نتیجه گرفتهانتد کته بتاالترین میتزان

سه صفحه مثبت و چهار صفحه منفی در هر یاختته ،جمتع شتدند و

 PbSO4در محلول  2/9موالر سولفوریک اسید رخ میدهتد

صفحا مثبت داخل جداکنند  AGMبا ضخامت  3میلیمتتر قترار

ستتتولفوریک استتتید را بتتتر فراینتتتد اکستتتای
اکسای

 PbSO4بتتته

ن.)1/248 g.cm-3

تأثیر غلظت سولفوریک اسید بر عملکرد باتریهای سربی -اسیدی...

میدهند و این محلتول بتر

بتتا تولیتتد بتتاتریهتتای  ،6VRLAیجتتم الکترولیتتت در بتتاتریهتتای

گرفتند .فشار وارد آمد بر بلوک فعتال نشتامل صتفحههتای مثبتت،

هتتاتوری و همکتتاران  ،]14[ 4ماتیجاوستتکی و همکتتاران ،]19[ 9

منفی و جداکنند ها) ضخامت جداکنند را  29درصد کاه

پی بردند که غلظت سولفوریک اسید نه تنها بر سینتیک واکن های

جداکنند  AGMبرای جلوگیری از انبساط مواد فعال مثبت و منفی

الکتروشیمیایی مواد فعال مثبت بلکه بر ضتریب مصترف متواد فعتال

استفاد شد.

باتریهای سربی -اسیدی نیز تأثیر میگذارد.

در شکل ن ،)1نمودار باتری تولید شد و صتفحا مثبتت -منفتی را

1. Positive Active Material
2. Hampson et al.
3. Takehara and Kanamura
4. Hattori et al
5. Mathews et al

داد .از

مشاهد میکنید.
6. Valve-Regulated Lead-Acid Battery
7. START
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 2-2آزمون چرخه باتری

(ب)

ابتدا همه باتریها در  12چرخه تخلیه متیشتوند ،تتا ستاختار متواد
فعال مثبت و منفی نسبت به غلظت سولفوریک اسید تنظتیم شتود.
مریله شارژ با جریان  12/9آمپر تا ولتاژ  19ولت ادامه متییابتد تتا

(پ)

زمانی که باتریها تا  %112فراشارژ شوند .سپ
دقیقه به صور مدار باز نیهداری میشوند.

(الف)

پ
شکل ( .1الف)باتری تولیدشده؛(ب)صفحه مثبت؛(پ)صفحه منفی.

هدف اصلی تحقیق ما تعیین تأثیر غلظت سولفوریک اسید بر فعالیت
الکتروشیمیایی صفحههای مثبت است .یاختهها بتا  932میلتی لیتتر
الکترولیت پر شدند ،به طوری که یک آینه روی صفحا طرایی شد
تا هیچ یجم الکترولیتی آزادی روی بلتوکهتای فعتال بتاقی نمانتد.
بنابراین ،باالترین یجم الکترولیتی در فرایندهتای پرشتدن و تخلیته
درگیر است و این مقدار الکترولیت طی آزمتون چرخته یفتش شتد
است .مقدار آب افزود شد در منحنیهای چرخه نشتان داد شتد
است.
محلول سولفوریک اسید با ش

باتریها به مد 32

غلظت مختل -1/24-1/23-1/33

 1/19-1/18-1/21گرم بر سانتیمتر مکعب تهیه شد و هر یک از دو
باتری را با محلولهای باال پر کردند .در خالل چرخته بتاتری تغییتر

از چرخههای اولیة باال ،که طی آن ظرفیتت انتداز گیتری شتد،

باتریها با دو برنامه متفاو که عبارتند از  C10ن 12ساعت تخلیه بتا
جریان  3/2آمپر تا  1/3ولت در هر یاخته) و  C4ن 4ساعت تخلیه بتا
جریان  8آمپر تتا  1/4ولتت در هتر یاختته) در دمتای  29Cتحتت
آزمون طول عمر قرار گرفتنتد .ستپ

بتاتری شتارژ شتد تتا آزمتون

ظرفیتت اولیتته انجتتام گیتترد .در صتتورتی کتته  32درصتتد از ظرفیتتت
تعیینشد بهدست نیاید ،آزمون طول عمر پایان مییابد.
 3-2هم ارز الکتروشیمیایی برای محلول سولفوریک اسید باا
توجه به غلظت
در شتتتکل ن ،)2بستتتتیی هتتتمارز الکتروشتتتیمیایی  11محلتتتول
سولفوریک استید را بته عنتوان تتابعی از غلظتت ستولفوریک استید
بریستتب  g.cm-3بیتتان متتیکنتتیم .ایتتن اطالعتتا از کتتتاب بُتتد

غلظت سولفوریک اسید ،باعث تغییر در ساختار و خواص جترمهتای

گرفته شد است[ .]18اطالعا این شتکل بترای محاستبه ظرفیتت

فعال ،ظرفیت و طول عمر باتری میشود.

خاص سولفوریک اسید ،استفاد خواهد شد.

222
همارز الکتروشیمیایی برای محلول H2SO4

182

(آمپر ساعت به ازای هر محلول)

142
122
122

ظرفیت ویژهAh.lsol-1

162

82
17 1/12 1/21 1/23 1/23 1/7 1/22 1/31 1/33 1/33

1/13 1/13

62

 g.cm-3غلظت سولفوریک اسید

شکل  .2همارز الکتروشیمیایی برای سولفوریک اسید مربوط به غلظت آن در باتریهای سربی -اسیدی.
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 1-3رابطة بین ضریب مصرف مواد فعال وغلظت ساولفوریک

غلظت را ناییه  Pو باتریهای با این غلظتت از ستولفوریک استید را

اسید در باتری

باتریهای نوع Pخواهیم نامید .در یال یاضر ،باتریهتای  VRLAاز

در شکل ن ،)3ضریب مصرف مواد فعال ( )ηNAM ،ηPAM ،ηH2SO4را بته

نتتوع  Pدر بتتازار موجودنتتد .نتیجتتهگیتتری شتتد استتت کتته نستتبت

عنوان عاملی از غلظت سولفوریک اسید مشتاهد متیکنیتد .ضتریب

بتتین منتتاطق هیدراتتته و بلتتوری در ذرا  PbO2براستتاس غلظتتت

مصرف محاسبه شد مواد فعال مثبت طی تخلیه  92درصتد و متواد

سولفوریک اسید تغییر پیدا میکند.

فعال منفی  33درصد محاسبه شد است .براستاس ضتریب مصترف

اگتر غلظتت ستولفوریک استید بتاالتر از  1/32 g.cmباشتد ،ستهم

-3

متییابتد کته بته کتاه

مواد فعال مثبت ،ظرفیت تعیین شد باتریها  32 Ahمحاسبه شتد

مناطق هیدراته به طور چشمییری کاه

است .میزان غلظت ستولفوریک استید بتا توجته بته میتزان مصترف

چشمییر ظرفیت الکترود  PbO2/PbSO4میانجامتد .بنتابراین ،دلیتل

سولفوریک اسید به دو ناییه تقسیم میشود.

اصلی کاه

 CH2SO4 >1/24g.cm-3در ایتتن ناییتته از غلظتتت ،ضتتریب مصتترف

عامتتل نستتبت تغییتتر یافتتته بتتین منتتاطق ژلتهای و بلتتوری در ذرا

سولفوریک اسید در باالترین ید است ن 92تتا  83درصتد) .بنتابراین

بهشمار میآید.

سولفوریک اسید ظرفیت یاختهها و به دنبال آن طول عمتر بتاتری را

ظرفیت الکتترود ،غلظتت ستولفوریک استید استت کته

-3

 .CH2SO4 ≈1/24g.cmدر این غلظت ضریب مصرف مواد فعال مثبت

محدود میکند .ما این ناییه از غلظت را ناییه  Hو باتریهای با این

و سولفوریک اسید برابر است.

غلظت از سولفوریک اسید را باتری نوع  Hنامیذاری کرد ایم.

هدف این تحقیق اثبتا تتأثیر دو ناییتة غلظتت ستولفوریک استید

 CH2SO4 <1/24g.cm-3در این ناییه از غلظتت ،ضتریب مصترف متواد

یاد شد در باال بر باتریهای سربی -اسیدی است.

فعال مثبت در باالترین ید است .ترکیب فتاز و ستاختار متواد فعتال

تأثیر غلظت سولفوریک اسید بر عملکرد باتریهای سربی -اسیدی...

 .3نتایج و بحث

مثبت ،ظرفیت و طول عمر باتری را محدود میکند .ما این ناییته از

122
ناحیة P

ناحیة H

22

ظرفیت محدود شده با H2SO4
ظرفیت محدود شده با صفحات مثبت

72

H 2SO 4

62

PAM

32
42

NAM

ضریب مصرف سولفوریک اسید

82

32
22
1/34

1/32

1/32

1/28

1/26

1/24

1/22

1/22

1/18

1/16

1/14

 g.cm-3غلظت سولفوریک اسید

شکل  .3ضریب مصرف سولفوریک اسید به عنوان تابعی از غلظت در باتریهای سربی -اسیدی؛ ضریب مصرف
مواد فعال مثبت  %05و مواد فعال منفی .%33
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 2-3ظرفیت اولیه باتریهایی که از طریق تخلیة  12ساعته در

مقتتدار محاستتبه شتتد  C0=32Ahاستتت .بتتاتریهتتایی کتته غلظتتت

چرخه قرار گرفتهاند

سولفوریک اسید آنها  1/24 g.cm-3است ،نزدیکتترین کتارایی را بته

ظرفیت اولیه انتداز گیتری شتد نستبت بته تعتداد چرختههتا را در

ظرفیت  C0دارند .بیشترین ظرفیت اولیه آنها  Cmax= 32/4Ahاستت

شکل ن )4مشاهد میکنید .مقادیر ظرفیتت اولیته تتا چرخته دهتم،

که  3/4درصد پایینتر از مقدار محاسبه شد است.

میانیین آزمونهای  C4و  C10اند که روی دو باتری انجام گرفتتهانتد.
بعد از چرخه دهم ،نتایج بهدست آمد بترای بتاتریهتایی کته طتی

 3-3تعیین بیشینه مقدار غلظت سولفوریک اسید کاه در آن

 12ساعت تخلیه شد اند ،با نتیجه مورد نظر م ابقت دارد.

ظرفیت اولیه با مقدار تعیین شده برابر است.

در چرخه اول ،تغییرا خاصی در ساختار مواد فعال مثبتت و منفتی

در شکل ن ،)9بیشینة ظرفیتت اولیته ) (Cmaxرا بته عنتوان عتاملی از

بهوجود میآید ،ساختار مواد فعال تشکیل شد بعد از اولتین مریلته

غلظت سولفوریک اسید مشاهد میکنید .از اطالعا نمودار میتوان

ن )CH2SO4 =1/26 g.cm-3متناسب با غلظت سولفوریک استید تغییتر
شکل میدهد .از این رو ،منحنیهای  C10نستبت بته تعتداد چرخته،
تعداد کمینهای را مشخص میکنند که با افزای
بیشتینة مقتتدار پتتی

تدریجی بته ستوی

متتیرود ،کتته بتتا ستتاختار جدیتتد متتواد فعتتال

-3

پی برد که وقتی غلظت سولفوریک اسید  1/22-1/33 g.cmاستت،
آنیا . C0=Cmax
در شکل ن ،)6مقتادیر  Cmaxرا بته عنتوان عتاملی از ضتریب مصترف
سولفوریک اسید مشاهد میکنید .اطالعا نمودار نشان میدهد که

تشکیلشد در غلظت سولفوریک اسید مربوطه ت بیق میکند.

به ازای  ، ηH2SO4≥ %93باتری باالترین ظرفیت اولیه را در  12چرخه

باتریهای نوع  Pظرفیتی باالتر از مقدار محاسبه شد  C0=32Ahدر

اول فراهم میآورد ،این شرایط با غلظت اسید معتادل ،1/22 g.cm-3

طول چرخههای اول بروز متیدهنتد ،امتا ،پت
ظرفیتشان کاه

از چرختههتای اول،

م ابقت دارد.

مییابد .ظرفیت باتریهتای نتوع  Hپتایینتتر از

1/24 s.g.

36

1/27 s.g.
1/33 s.g.

32

1/21 s.g.

1/13 s.g.
24

22

16
18

16

14

12

12

8

6

4

2

2

 , nتعداد چرخه

شکل  .4ظرفیت اولیه ) (C10برای شش نوع باتری با غلظتهای متفاوت سولفوریک اسید.
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ظرفیت اولیه

1/18 s.g.

28

ناحیة H

ناحیة P

تأثیر غلظت سولفوریک اسید بر عملکرد باتریهای سربی -اسیدی...

42
38
36
C0

32
32
28
26

بیشترین ظرفیت اولیه

34

24
22
22
18
1/32

1/34

1/32

1/28

1/24

1/26

1/22

1/22

1/18

1/16

1/14

غلظت سولفوریک اسید

شکل  .0بیشترین ظرفیت اولیه (تخلیه  15ساعته) برای شش نوع باتری با غلظتهای متفاوت سولفوریک اسید

36
34

( H 2SO 4مقدار اولیة )C0 = Cmax

32
ناحیة H

ناحیة P

28
26

بیشترین ظرفیت اولیه

32

24
22
22
83

82

73

72

63

62

33

32

43

42

33

درصد ضریب استفاده سولفوریک اسید

شکل  .6بیشترین ظرفیت اولیه (تخلیة  15ساعته) به عنوان عاملی از ضریب استفاده سولفوریک اسید.

 4-3منحنی پرشدن و تخلیة  U/tدر باتری هاایی باا غلظات

در دمتتتای  29درجتتته سلستتتیوس .E˚=2/24V ،وقتتتتی ،غلظتتتت
˚E

الکترولیت متفاوت

ستولفوریک استتید باالستت aH2O ،ثابتتت نیستت و نمتتیتوانتتد در

نیتتروی محرکتته الکتریکتتی بتترای ستتلهتتای ستتربی -استتیدی بنتتابر

قرار گیرد .ولتاژ پیل به غلظت سولفوریک اسید بستتیی دارد و ایتن

معادله ن ،)2به غلظت سولفوریک اسید بستیی دارد.

وابستیی باید در ضمن پرشدن باتری در نظر گرفته شود
در شکل ن ،)3ولتاژ بتاتریهتایی بتا غلظتت ستولفوریک استید آنهتا
متفاو را مشاهد متیکنیتد .ایتن ولتاژهتا  9دقیقته بعتد از شتروع

ن) 2

تخلیه ، ،بعد از تخلیه ن 32دقیقه پ
 ،)و بعد از پرشدن ن 32دقیقه پ

از ماندن به صور مدار باز،
از ماندن بهصور مدار باز ،)
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انداز گیری شد اند .ولتاژ شارژ و ولتاژ نهتایی تخلیتة  12/9ولتت ،در

آشکار است کته فراینتد شتارژ هتم در متواد فعتال مثبتت و هتم در

نمودار ارائه شد است .داد های شکل ن )3یاکی از آناند کته وقتتی

مواد فعال منفی در دو مریله انجام میشتود .در طتول مریلته اول،

غلظت سولفوریک اسید باالتر از  1/32 g.cm-3است ،باتری در ولتتاژ

 PbSO4در مواد فعال مثبت به  PbO2و در مواد فعتال منفتی بته

پیدا میکند .وقتی باتری یدود  % 32شارژ میشود ،صفحا

 13/62ولت به طور کامل پر نمیشود .بنابراین ،اگر از این ولتاژ برای

کاه

شارژ استفاد شود ،باتری باید از نتوع  Hباشتد تتا از ستولفاته شتدن

مثبت دییر توانتایی نیته داشتتن جریتان ثابتت را ندارنتد ،بنتابراین
متیکنتد کته در ایتن یالتت واکتن

برگشتپذیر جلوگیری شود.

پتانسیل آنها شروع به افزای

در شکل ن ،)8منحنی شارژ باتریهایی با غلظتهای متفتاو بعتد از

الکتروشیمیایی دییری در فرایند مصرف جریان آغاز میشود ،که این

تخلیة  12ساعته را مشاهد میکنید .این بتاتریهتا بته متد 192

واکن

الکتروشیمیایی ،تجزیه آب است .که این مریلته هتر چقتدر

دقیقه ،با جریان  12/9آمپر تا  19ولت شارژ شدند.

دیرتر شروع شود ،قابلیت شارژپذیری باتری بیشتر خواهتد شتد و در

در شکل ن ،)4منحنیهای مشابه را برای باتریهایی با متد تخلیتة

نتیجه بازدهی فرایند شارژ بهتر خواهد بود.

 4ساعته مشاهد میکنید .شارژ باتریها با جریان  12/9آمپر تا ولتاژ
 19ولت ،بعد از مریله تخلیه با جریان  8آمپتر انجتام گرفتته استت.

ناحیة P

13

ناحیة H

14

12
بعد از تخلیه
تخلیة  3ساعته
بعد از شارژ

( ، Vولتاژ)

13

11
12

 33چرخه
2
1/33

1/32

1/23

1/13

1/22

1/12

13

ناحیة H

ناحیة P

14

12
بعد از تخلیه
تخلیة  3ساعته
بعد از شارژ

( ، Vولتاژ)

13

11
12

 33چرخه
2
1/33

1/32

1/23

1/22

1/13

1/12

3

غلظت سولفوریک اسید(g/cm ) ،

شکل  .3ولتاژ اندازهگیری شده باتریها ،بعد از شارژ (▲) ،تخلیه (♦) ،پنج دقیقه بعد از شروع تخلیه (□)
به عنوان عاملی از غلظت سولفوریک اسید.
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13/22
14/32
14/22
13/22

ناحیة H

12/32

( ، Vولتاژ)

13/32

12/22
11/32
11/22
132

122

132

122

62
22
زمان شارژ (دقیقه)

32

2
13/32
13/22
14/32

13/22

ناحیة P

( ، Vولتاژ)

14/22
13/32
12/32
12/22
11/32
11/22
62

22

32

2

زمان شارژ (دقیقه)

شکل  .8ولتاژ باتری نسبت به زمان شارژ با جریان  12آمپر تا  10ولت که بعد از تخلیه با جریان  3/2آمپر انجام شد.
13/32

تأثیر غلظت سولفوریک اسید بر عملکرد باتریهای سربی -اسیدی...

13/32

13/22
14/32

13/22
ناحیة H

( ، Vولتاژ)

14/22
13/32
12/32
12/22
11/32
11/22
132

122

132

122

62
22
زمان شارژ (دقیقه)

32

2
13/32
13/22
14/32

13/22

ناحیة P

( ، Vولتاژ)

14/22
13/32
12/32
12/22
11/32
22

62

32

2

11/22

زمان شارژ (دقیقه)

شکل  .9ولتاژ شارژ باتری نسبت به زمان.
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داد های یاصل از شتکلهتای ن )8و ن )4بته نتتایجی بته قترار زیتر

باال نیه خواهند داشت ،که با توجه به معادلته ن ،)1ایتن امتر فراینتد

میانجامند:

شارژ را تسهیل میکند .همچنین ،با توجته بته شتکل ن ،)12اگتر در
پایان روند تخلیه ،غلظت ستولفوریک استید بته 1/12-1/11 g.cm-3

ال  .نمای منحنی شارژ ،به جریان و ظرفیت دشارژ بستیی دارد.
ب .منحنیهای شارژ و به خصوص بازدهی فرایند شارژ ،به غلظت

یابتتد ،مربتتوط بتته ناییتتهای استتت کتته در آن یاللیتتت

کتتاه

سولفوریک اسید بستیی دارد .در غلظت  ،1/33فرایند شتارژ

سرب سولفا باالترین مقتدار استت ،بنتابراین ،بتاتریهتا بیشتترین

کمتتترین بتتازد را دارد و شتتتابان بتته ولتتتاژ  19متتیرستتد.

بازدهی شارژ را بروز میدهند که باتریهتای نتوع  Hبتا غلظتتهتای

در غلظتهای کمتتر از  ،1/24بتازد شتارژ بتاتریهتا بتدون

الکترولیت  1/24 g.cm-3و  1/21 g.cm-3هستند.

در نظر گترفتن سترعت تخلیته بتاالتر استت .در تخلیتة

C4

تولید برق باتریهای سربی -اسیدی به نحو چشتمییری بته قابلیتت

نشکل ن ))4و زمتانی کته غلظتت ستولفوریک استید معتادل

انتقال سولفوریک اسید بستیی دارد .در شتکل ن )11رستانایی ویتژ

 1/19 g.cm-3است ،درصد شارژ باتری در طول یتک ستاعت

الکتریکی محلتول ستولفوریک استید را بته عنتوان تتابعی از چیتالی

 32درصد و بعد از  42دقیقه  88درصد است.

آن مشتتاهد متتیکنیتتد .از ایتتن نمتتودار متتیتتتوان مشتتاهد کتترد

با توجه به توضیحا باال ،باتریهای سربی -اسیدی نوع  Hآستانتتر

کتتته در غلظتتتتهتتتای  1/16- 1/24بیشتتتترین قابلیتتتت انتقتتتال

از باتریهای نوع  Pشارژ میشوند ،که یکی از دالیتل آن راب تة بتین

ن )χ<2/369×12 Ω-1.m-1وجود دارد.

انحاللپذیری سرب سولفا و غلظت سولفوریک اسید است که ایتن

یک یافته جالب از این قرار است کته بیشتترین رستانایی الکتریکتی

راب ه در شکل ن )12مشاهد میکنید ،این انداز گیتری را وینتال 1و

برای محلول سولفوریک اسید با چیتالی  1/22 g.cm-3انتداز گیتری

کریگ ،]12[ 2دانل و پلیکون ،]11[ 3انجام داد اند.

2-

شد است .پ

انحاللپذیری سرب ستولفا در ناییته  Hبستیار بتاالتر از

ناییته P

است .از این رو ،وقتی غلظت ستولفوریک استید در ناییته  Hاستت،

میتتوان انتظتار داشتت کته الکترولیتت موجتود در

باتریهای نوع  ،Hقابلیت رسانایی الکتریکی باالیی برای تولیتد بترق
خواهند داشت.

+

بلورهای سرب سولفا  ،غلظت یونهای  Pb2موجتود در محلتول را

/ mol.l 1

11/27

7/21

2/22

3/26

2SO 4

MH
3/32

ناحیة P

1/63

8

ناحیة H

7

3
دانل و پلیکون

4

وینال و گرایک

3

mgPb2+.l-1

6

2
1
2
1/62

1/32

1/42

1/32

1/22

1/12

1/22

غلظت سولفوریک اسید g/cm3

شکل  .15وابستگی حاللیت بلورهای سرب سولفات به غلظت سولفوریک اسید.
3. Danel and Plichon
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1

1. Vinal

ناحیة H

2/83
هدایت ویژه ()12-2 -1 .m-1

2/82
2/73
2/72
2/63
2/62

1/42

1/32

1/36

1/28

1/24

1/22

1/12

1/16

2/33
1/28

غلظت سولفوریک اسیدg/cm3 ،

شکل  .11وابستگی رسانایی ویژه محلول سولفوریک اسید به عنوان عاملی از چگالی سولفوریک اسید[.]18

 3-3طول عمر باتریهای نوع  Hو Pبه عنوان تابعی از غلظت

متفاو  1/19 g.cm-3-1/33 g.cm-3مورد آزمای

سولفوریک اسید

دو ناییه برای غلظت ستولفوریک استید تعیتین شتد استت .وقتتی

قرار گرفته استت.

-3

در شکل ن )12مشاهد میکنید که بتین عمتر بتاتریهتای در یتال

غلظت کمتتر از  1/24 g.cmباشتد نناییته  ،)Hستولفوریک استید

آزمون و غلظت سولفوریک اسید ،راب ة معکوس برقرار است.

ظرفیت باتری را محدود میکند که این باتری نوع  Hاستت .و وقتتی
-3

غلظتتتت ایتتتن استتتید بیشتتتتر از  1/24 g.cmنناییتتته  )Pباشتتتد،

 .4نتیجهگیری کلی

سرب دیاکسید صفحه  ،ظرفیت بتاتری را محتدود متیکنتد و ایتن

عملکرد باتریهتای  12V/32Ahبتا غلظتتهتای ستولفوریک استید،

باتری نوع  Pاست.

تأثیر غلظت سولفوریک اسید بر عملکرد باتریهای سربی -اسیدی...

ناحیة P

2/22

622
ناحیة H

ناحیة P

422
322
222
122

تعداد چرخه های انجام شده تا (n)، 2/7 C0

322

2
1/34

1/32

1/32

1/28

1/26

1/24

1/22

1/22

1/18

1/16

1/14

غلظت سولفوریک اسید(g/cm3) ،

شکل  .12طول عمر باتریهایی که در چرخه قرار گرفتهاند ،با جریان تخلیة  8و 3/2آمپر به عنوان عاملی از غلظت سولفوریک اسید.
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غلظت سولفوریک اسید باید با در نظر گرفتن ولتاژ شارژ استانداردی

.ولتاژ پایین شارژ میشوند

 وقتی ولتاژ ویژ شارژ کمتر.اختیار شود که مصرفکنند بهکار است
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مقاالت

 قاعدتاً این بتاتریهتا بتا، اساساً بهبود مییابد و عالو بر اینVRLA

 بتتاتریهتتا بایتتد بتتا الکترولیتتت دارای غلظتتت، ولتتت باشتتد14 از
 تا اینکته امکتان شتارژ، پر شوندH سولفوریک اسید مربوط به ناییه
 و از ستولفاته شتدن برگشتتپتذیر.کامل باتری وجود داشتته باشتد
،CH2SO4>1/24g.cm-3  با غلظتH  در باتریهای نوع.جلوگیری شود
.مییابد و شارژپذیری بهبود مییابد

یاللیت سولفا سرب افز ای

 طتتول عمتترP  بتتاتری نتتوع، ستتاعته12  و4 در چرختتههتتای تخلیتتة
 در یالی کته. است122  بیشترین تعداد چرخه آنها،کوتاهتری دارند
، براساس غلظت سولفوریک اسید و جریتان تخلیتةH باتریهای نوع
. است292 تا222 طول عمر بیشتری دارند و تعداد چرخه
نتتتایج آزمایشتتیاهی زمینتتهای را فتتراهم متتیآورن تد تتتا بتتاتریهتتای
: اسیدی به دو نوع تقسیم شوند-سربی
:P باتری نوع
ƞH2SO4< %93

ƞPAM=%92

ƞNAM≤%42
:H باتری نوع

ƞH2SO4> %93

ƞPAM=%92

ƞNAM≤%42

 تولیتدVRLA  در یال یاضر به عنوان بتاتریهتایP باتریهای نوع
 امتا طتول عمتر آنهتا کوتتا،میشوند و ظرفیت اولیه باالتری دارند
 اطالعا تجربی ارائه شد در ایتن مقالته نشتان متیدهتد کته.است
 ظرفیت اولیه کمتتری دارنتد امتا طتول عمتر آنهتاH باتریهای نوع
. به طور چشمییری طوالنیتر استP نسبت به باتریهای نوع
 به طرح بتاتری و آلیتاژ، بین این دو نوع باتریηH2SO4 مقدار مرزی
Pb-Sb  وSb

 آلیتاژهتای، در نتیجه.شبکه استفاد شد بستیی دارد

 ایتن.متیدهنتد

 افزایPbO2 سهم نوایی هیدراته شد را در ذرا

 هیدراتته شتد تتأثیرPbO2 امر بر مبادله یون بین محلول و نتوایی
 و بنتابراین بتر،PbO2 خواهد نهاد که به نوبه خود بر فعالیت صتفحه
.]14[ تأثیر میگذاردH  وP  بین دو نوع باتریηH2SO4 مرزی

مقدار

مشتتاهد تتتأثیر غلظتتت ستتولفوریک استتید بتتر عملکتترد بتتاتریهتتای
 اسیدی ناظر- اسیدی و تمایز آشکار بین دو نوع باتری سربی-سربی
 غلظت باالی سولفوریک اسید در،بر این امر است که به ایتمال زیاد
ً ایتمتاال. طول عمر این باتریها را محدود میکندVRLA باتریهای
 باشتد عملکترد بتاتریهتایH اگر غلظت سولفوریک اسید در ناییه

)9315( نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال پانزدهم ـ شماره هشتاد و نهم
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... اسیدی-تأثیر غلظت سولفوریک اسید بر عملکرد باتریهای سربی
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