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РЕФЕРАТ
Магістерська дисертація: 134 с., 43 рис., 5 табл., 2 додатки, 22 джерела.
Об’єкт дослідження — свинцево-кислотні акумулятори.
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Предмет дослідження — явище сульфатації свинцево-кислотних
акумуляторів.

Мета роботи — перевірка ефективності методу десульфатації свинцевокислотних акумуляторів.

Метод дослідження — експериментальний.

Основною причиною виходу з ладу свинцево-кислотних акумуляторів є

О
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Р

сульфатація пластин. Вважається, що це природній процес старіння

акумулятора. Проте останнє десятиліття є думка, що сульфатація має
зворотній характер, якщо подавати на акумулятор імпульси певної форми.
У роботі наведено характер поведінки акумулятора під час відновлення
імпульсними струмами. Описані електрохімічні процеси, що водночас
відбуваються. Запропоновано спосіб діагностики стану акумулятора за
формою переколивань імпульсу десульфатуючого пристрою та напрямок
досліджень

імпульсним

методом.

відновлення

А.

подальших

Наведені

свинцево-кислотних

рекомендації

щодо

акумуляторів
конструювання

десульфататорів.

ж

Дослідження можуть бути використані на СТО, заводах із виробництва

акумуляторів та автовласниками.
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р

СУЛЬФАТАЦІЯ,

ДЕСУЛЬФАТАЦІЯ,

ДЕСУЛЬФАТАТОР,

СВИНЦЕВО-КИСЛОТНИЙ АКУМУЛЯТОР, СВИНЦЕВА ПЛАСТИНА,
СУЛЬФАТ СВИНЦЮ, КРИСАЛИ СУЛЬФАТУ СВИНЦЮ.
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ABSTRACT
Master thesis: 122 p., 40 Fig., 5 tab., 2 applications, 20 sources.
Object of research — lead-acid batteries.
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The subject of the research is the phenomenon of lead-acid batteries sulfation.

Purpose — verification of the effectiveness of the method desulfate lead-acid
batteries.
Research method — experimental.

The main cause of failure of lead-acid batteries is sulfation of the plates. It is

believed that this is a natural process of aging of the battery. However, the last

specific shape.
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Р

decade argued that the sulfation is reversed, if you apply the battery to pulses of a

The paper presents the behavior of battery during the restore pulse currents.
Described electrochemical processes are going on. The proposed method of
diagnostics of a condition of the battery, the form of perculiar pulse desulfator
device and the direction of further studies of recovery of lead-acid batteries pulse
method. Recommendations for the design desulfator.

А.

The research can be used at service stations, factories to produce batteries and
car owners.

SULFATION,

DESULFATACE,

DESULFATION,

LEAD-ACID
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р
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BATTERY, LEAD PLATE, LEAD SULFATE, CRISALI LEAD SULFATE.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
—

акумуляторна батарея

ДП

—

друкована плата

ЕРС

—

електрорушійна сила

ККД

—

коефіцієнт корисної дії

МЕК

—

міжнародна електротехнічна комісія
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АКБ

нормативно-правовий акт про охорону праці

ПЕОМ

—

персональна обчислювальна машина

РЕА

—

радіоелектронна апаратура

ФОП

—

фізична особа-підприємець

AGM

—

absorptive glass mat (вбираюче скловолокно)

GEL

—

gelled electrolyte (гелеподібний електроліт)
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ВСТУП
Щорічне збільшення попиту на автомобілі та мото-техніку змушує
свинцево-кислотного акумулятора.
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споживачів усе частіше стикатися з проблемою малого терміну експлуатації
За прийнятою на сьогодні теорією основною причиною передчасного

зносу свинцево-кислотних акумуляторів є зменшення площі активної маси

пластин акумулятора в результаті наростання на їхій поверхні кристалів
сульфату свинцю. До чинників, що сприяють цьому процесу відносять:
– часті глибокі розряди до ємності менше 30 % від номінальної;

О
.,
Р

– недотримання умов зберігання;

– недотримання температурних режимів експлуатації;
– неправильні режими заряду.

Останнім часом з’явилися методи та пристрої для відновлення
засульфатованих

акумуляторів.

Зростання

кількості

підприємств,

що

пропонують такі послуги спонукає до перевірки ефективності даних методів.
У даній дисертації було проведено теоретичні та експериментальні

А.

дослідження найпоширеніших на сьогодні методів десульфатації. Зокрема
було перевірено ефективність використання імпульсних струмів для
відновлення повністю або частково засульфатованих свинцево-кислотних

Ко
р

ж

акумуляторів ємністю від 0,4 до 75 А·год.
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1 БУДОВА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СВИНЦЕВОКИСЛОТНИХ АКУМУЛЯТОРІВ
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1.1 Історія створення акумуляторів
Слово «акумулятор» із латинської мови перекладається, як «збирач».
Це значення дуже точно характеризує суть акумулятора, адже він являє

собою пристрій, який дозволяє накопичувати енергію для її подальшого

використання [1]. Поява акумулятора — дуже важлива віха в розвитку
електротехніки.
досліди,

які

показали

можливість

акумулювати,

тобто

О
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Р

Перші

накопичувати електричну енергію, були зроблені незабаром після відкриття
італійським вченим Вольтом явищ гальванічного елемента.
У 1801 році французький фізик Готеро, пропускаючи через воду за
допомоги платинових електродів струм, виявив, що після того, як струм
через воду перерваний, можна, з’єднавши між собою електроди, отримати
короткочасний електричний струм.

А.

Вчений Ріттер проробляв потім цей самий дослід, використовуючи
замість платинових електродів електроди із золота, срібла, міді, т. ін. і
відокремлюючи їх один від одного кусками сукна, просоченими розчинами

ж

солей. Він отримав перший вторинний, тобто здатний віддавати накопичену
в ньому електричну енергію, елемент.

Ко
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Через півстоліття після Ріттера подібні досліди проводив військовий

лікар із Німеччини Вільгельм Зінстеден. Він використовував свинцеві
електроди й опускав їх у сірчану кислоту. Пропустивши через ці пластини
струм, Зінстеден помітив, що струм зберігався до того часу, поки двоокис
свинцю повністю не розчинився в кислоті.
На жаль, на цьому етапі вчені займалися вивченням даного явища,
застосовуючи різноманітні досліди, але не роблячи ніяких практичних
висновків. А тим часом до створення акумулятора були вже близькі.

13
Перші спроби створити теорію такого елемента були зроблені Вольтом,
Маріаніні та Бекерелом, які стверджували, що дія акумулятора залежить від
розкладання електричним струмом розчинів солей на кислоту або луг і що ці
останні потім, з’єднуючись, дають знову електричний струм. Проте ця теорія
акумуляторі підкислену воду.

І-6
1м

була спростована в 1926 році дослідами Деряріва, який перший застосував в

Підкислена вода під-час проходження струму розкладається на кисень і
водень, і цьому розкладанню елемент і зобов’язаний своєю подальшою дією.
Це положення блискуче довів Грове, побудувавши свій знаменитий газовий

акумулятор, що складається з пластин, опущених у підкислену воду й

О
.,
Р

оточених у верхній частині: одна — воднем, інша — киснем. Проте
акумулятор у такому вигляді був дуже непрактичний, оскільки для
накопичення великих кількостей електрики потрібно зберігати дуже велику
кількість газів, які займали великий обсяг.

Велике практичне вдосконалення в розвитку акумуляторів було
внесене в 1859 році Гастоном Планте (рис.1.1), який у результаті великої

А.

кількості дослідів віднайшов такий тип акумулятора, який складається зі
свинцевих пластин із великою поверхнею, які під час заряду струмом
виділяють кисень і рідину, покриваються окисом свинцю та віддають

Ко
р

ж

електричний струм.
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Рисунок 1.1 — Фото Гастонома Планте

Планте брав дві смуги з листового свинцю, прокладав між ними смуги
сукна й обгортав смуги навколо круглої палиці. Утворений згорток він
стягував гумовими кільцями і ставив у посудину з підкисленою водою

Ко
р

ж

А.

(рис.1.2).

Рисунок 1.2 — Акумулятор Планте
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У разі багаторазового заряджання й розряджання такого акумулятора
на поверхні пластин утворювався активний діючий шар, який брав участь у
процесі та надавав елементу велику ємність.
Однак

необхідність

дуже

великого

числа

зарядів

і

розрядів

І-6
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акумулятора Планте для надання йому початкової деякої ємності дуже
збільшувало вартість акумулятора й ускладнювало його вироблення.

Подальшим удосконаленням, яке надало акумулятору його сучасного
вигляду, було застосування в 1880 році Каміллом Фором решітчастих
свинцевих пластин, осередки решіток яких були набиті спеціально

О
.,
Р

приготовленою масою (рис. 1.3).

А.

Рисунок 1.3 — Акумулятор Камілла Форома

Цей процес дуже спростив і здешевив виготовлення акумуляторів,
звівши формування акумулятора до нетривалого процесу.

ж

Подальші удосконалення в історії свинцевих акумуляторів відбувалися

шляхом удосконалення застосованого Фором способу заповнення та

Ко
р

формування решітчастих пластин, не вносячи різких змін у конструкцію
акумулятора. Паралельно з розвитком свинцевих акумуляторів, що мають
низку недоліків, як, наприклад, велику вагу на одиницю ємності,
неможливість збереження без псування в розрядженому стані й под.,
розроблялися можливості застосування для виготовлення акумуляторів
інших металів, крім свинцю.
Найпростішим із цих акумуляторів є елемент Лаланда (рис. 1.4), але й
він має низку недоліків.

І-6
1м
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Рисунок 1.4 — Фото Жозефа Лаланда
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Під час пропускання через елемент Лаланда струму у зворотному до

нормального напрямку відновлена мідь перетворюється на окис міді, рідина
відновлює свої властивості, а на цинковому електроді осідає цинк у вигляді
пухкої маси або порошку. Остання обставина й заважає застосуванню
елемента Лаланда, як акумулятора, тому що цинк, який осів на електроді,
тримається ненадійно, легко відділяється від нього й не дає гарного контакту.

А.

Великою перевагою цього елемента є його незначна вага на одиницю ємності
порівнюючи зі свинцевим акумулятором.
Робота над удосконаленням цього акумулятора була виконана багатьма

ж

вченими, такими, як Реньє, Сомеліном, Даріусом та ін. У 1901 році новий тип
несвинцевого акумулятора був запатентований одночасно Едісоном і

Ко
р

Юнгнером (рис.1.5).
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Рисунок 1.5 — Акумулятор Едісона-Юнгера [2]
Цей акумулятор складається з двох пластин, що містять: одна — окис
заліза, інша — чорний окис нікелю, опущених у 20 % розчин їдкого лугу з
додаванням 0,5–1 % їдкого літію.

А.

Елементи Едісона і Юнгнера набули широкого застосування в тих
випадках, коли необхідні мала вага й невибагливість акумуляторів до
зарядки, оскільки вони можуть перебувати як завгодно довго в розрядженому

ж

стані. Витіснити свинцеві акумулятори вони не змогли, через їх високу ціну,
малу віддачу ємності та низьку напругу, що виробляється ними. Отже, залізо-

Ко
р

нікелевим акумуляторам відведене значне місце в переносних і рухомих
пристроях,

у

той

час,

як

свинцеві

акумулятори

використовуватися в стаціонарних установках.

почали

широко
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Рисунок 1.6 — Фото Томаса Едісона біля електромобіля (1912 рік)
1.2 Типи акумуляторів

О
.,
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Акумулятор являє собою хімічне джерело струму, що складається з

позитивних та негативних електродів і електроліту, дія якого ґрунтується на
використанні зворотних електрохімічних систем.

Розрізняють лужні та свинцево-кислотні акумулятори.
Лужні акумулятори — це пристрої, у яких у якості електроліту
використовується розчин лугу. За складом електродів (активної маси) лужні
акумулятори поділяють на:

А.

 нікель-кадмієві;
 нікель-залізні;

 нікель-металогідридні;

ж

 нікель-цинкові;

Ко
р

 срібно-цинкові;
 срібно-кадмієві;
 нікель-водневі;
 літій-іонні;
 літій-полімерні.
Нікель-кадмієві акумулятори (Nі-Cd). Реагентами в нікель-кадмієвих

акумуляторах служать гідроксид нікелю й кадмій. Є три основних види
нікель-кадмієвих акумуляторів: негерметичні з ламельними (ламельні
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акумулятори) та спеченими електродами (безламельні акумулятори) і
герметичні.

Найбільш

дешеві

ламельні

нікель-кадмієві

акумулятори

характеризуються горизонтальною розрядною кривою, високими ресурсом і
міцністю, але невисокою питомою енергією. Питома енергія, швидкість
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розряду Nі-Cd-акумуляторів зі спеченими електродами вищі, вони здатні
працювати за низьких температур, але дорожчі, характеризуються ефектом
пам’яті і здатністю до теплового розгону.

Застосовуються нікель-кадмієві акумулятори для живлення шахтних
електровозів, підйомників, стаціонарного устаткування, засобів зв’язку й
електронних приладів, для запуску дизелів та авіаційних двигунів і под.
Nі-Cd-акумулятори

характеризуються

О
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Герметичні

горизонтальною

розрядною кривою, високими швидкостями розряду і здатністю працювати
за низьких температура, але вони дорожчі, ніж герметизовані свинцевокислотні акумулятори, і характеризуються ефектом пам’яті. Застосовуються
для живлення портативної апаратури (ноутбуків, побутових приладів,
іграшок та ін). Недоліком нікель-кадмієвих акумуляторів є застосування

А.

токсичного кадмію.

Нікель-залізні акумулятори. Замість кадмію в цих акумуляторах
використовують залізо. Через виділення водню акумулятори роблять тільки в

ж

негерметичному варіанті. Вони дешевші за нікель-кадмієві акумулятори, не
містять токсичного кадмію, мають тривалий термін служби й високу
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механічну міцність. Однак вони характеризуються високим саморозрядом,
низькою віддачею енергії, практично не придатні для експлуатації за
температури нижче -10 °С. Випускаються в призматичному вигляді й
використовуються в основному як тягові джерела струму в шахтних
електровозах, електрокарах і промислових підйомниках.
Нікель-металогідридні акумулятори (Nі-MH). Активним матеріалом
негативного електрода є інтерметалід, що зворотно сорбує водень, тобто
фактично негативний електрод є водневим електродом, у якого відновлена
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форма водню перебуває в абсорбованому стані. Розрядна крива Nі-MH
акумулятора аналогічна кривій Nі-Cd акумулятора. Питома ємність та енергія
нікель-металогідридних акумуляторів в 1,5–2 рази вищі від питомої енергії
нікель-кадмієвих акумуляторів, крім того, вони не містять токсичного
Виготовляються

в

герметичному

виконанні

циліндричної,
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кадмію.

призматичної й дискової форм. Застосовуються для живлення портативних
приладів та апаратури.

Нікель-цинкові акумулятори. Це лужні акумулятори, у яких негативний

електрод є цинковим. Питома енергія нікель-цинкових акумуляторів

приблизно у 2 рази вища від питомої енергії Nі-Cd акумуляторів. Вони
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характеризуються горизонтальною розрядною кривою, високою питомою
потужністю й невисокою ціною, проте мають малий ресурс, тому масового
застосування не набули. Застосовуються для живлення деякої портативної
апаратури.

Срібно-цинкові і срібно-кадмієві акумулятори. Активними матеріалами
є оксид срібла на позитивному й цинку або кадмію — на негативному

А.

електродах відповідно, електролітом є розчин лугу. Характеризуються
високими питомою енергією та потужністю, низьким саморозрядом, але й
великою вартістю. Срібно-цинкові акумулятори мають незначний ресурс.

ж

Випускаються в призматичній і дисковій формах, застосовуються для
живлення портативних приладів та апаратів, у військовій техніці.
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Нікель-водневі акумулятори. Негативним електродом є пористий

газодифузійний електрод із платиновим каталізатором, на якому зворотно
реагує газоподібний водень. Характеризуються високою питомою енергією й
дуже високим ресурсом, але значним саморозрядом і дуже високою вартістю.
Застосовуються в космічній техніці.
Літій-іонні акумулятори (Lі-іon). Як негативний електрод застосовується
вуглецевий матеріал. Активним матеріалом позитивного електрода зазвичай
є оксид кобальту. Електролітом є розчин солі літію в неводному розчиннику.
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Акумулятори мають високу питому енергію, високий ресурс і здатні
працювати за низьких температур. Завдяки високій питомій енергії їхнє
виробництво

останніми

роками

різко

збільшилося. Випускаються

в

циліндричній і призматичній формах. Вони застосовуються в мобільних
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телефонах, ноутбуках та інших портативних пристроях.

Літій-полімерні акумулятори (Lі-pol). Анодом служить вуглецевий
матеріал. Активними матеріалами позитивних електродів є оксиди ванадію,
кобальту або марганцю. Електролітом є розчин солі літію в неводних
протонних розчинниках, що проникає в мікропористу полімерну матрицю,

або полімер (поліакрилонітрил, поліметилметакрилат, полівінілхлорид та ін.),
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пластифікований розчином солі літію в протонному розчиннику (гель-

полімерний електроліт). Порівнюючи з літій-іонними акумуляторами літійполімерні акумулятори мають більш високі питому енергію та ресурс і більш
безпечні. Застосовуються для живлення портативних електронних пристроїв.
Свинцево-кислотні акумулятори. Реагентами служать діоксид свинцю
(PbО2) і свинець (Pb), електролітом — розчин сірчаної кислоти (H₂SO₄).

А.

Акумулятори використовуються в енергетиці, на телефонних станціях,
автомобілях, у телекомунікаційних системах, як аварійне джерело струму
тощо. Як правило, вони працюють у режимі безперервного підзарядження.

ж

До недоліків відносять: виділення водню, неможливість зберігання в
розрядженому стані та труднощі виготовлення акумуляторів малих розмірів.

Ко
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До їхніх переваг відносять низьку вартість порівнюючи з вартістю інших
портативних акумуляторів, широкий інтервал робочих температур.
Середня розрядна напруга акумуляторів перебуває в широкому діапазоні

від 1,25 до 3,5 В. Із підвищенням струму розряду ємність, що можуть
віддавати акумулятори зменшується (рис. 1.7), причому в мінімальному
ступені у Nі-Cd та Nі-MH акумуляторів. Також ємність зменшується в разі
зниження температури. Найбільше це явище спостерігається в нікельзалізних і нікель-кадмієвих акумуляторах зі спеченими електродами та у
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свинцевих акумуляторах. Високу питому потужність можна одержати від
нікель-кадмієвих,

свинцевих,

нікель-цинкових

і

срібно-цинкових
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акумуляторів.

Рисунок 1.7 — Вплив струму розряду на ємність, що віддається
акумуляторами: 1 — нікель-кадмієвими зі спеченими електродами та нікельметалогідридними; 2 — срібно-цинковими; 3 —нікель-кадмієвими з
ламельним електродом; 4 — нікель-цинковими; 5 — літій-іонними; 6 —
свинцево-кислотними; 7 — нікель-залізними

А.

Найнижчу питому потужність мають нікель-залізні акумулятори.
Питома масова енергія мінімальна — у свинцевих акумуляторів і
максимальна в літієвих акумуляторів. Найбільше напрацювання мають

ж

нікель-водневі акумулятори, низьким ресурсом характеризуються срібноцинкові й нікель-цинкові акумулятори.

Ко
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Необхідно зазначити, що в процесі циклування зменшуються ємність,

напруга й відповідно питома енергія акумуляторів, причому швидкості
зниження питомої енергії в різних акумуляторів істотно відрізняються. У
найменшому ступені знижується ємність під час циклування Nі-Cd
акумулятора. Термін роботи залежить від багатьох причин і насамперед від
глибини розряду. Найбільш висока швидкість саморозряду відзначається в
нікель-водневих і нікель-залізних акумуляторів, найменша — у срібнокадмієвих і срібно-цинкових акумуляторів. До більш дешевих належать
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свинцево-кислотні акумулятори, до найбільш дорогих — нікель-водневі,
срібно-кадмієві та срібно-цинкові акумулятори.
У подальшому в магістерській дисертації будуть розглядатися лише
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свинцево-кислотні акумулятори.
1.3 Свинцево-кислотні акумулятори

Будова свинцево-кислотного акумулятора.

ж

А.
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Будова типового сучасного акумулятора наведена на рис. 1.8.
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Рисунок 1.8 — Будова свинцево-кислотного акумулятора: 1 — позитивний
струмовід; 2 — позитивний електрод; 3 — позитивний електрод у конвертісепараторі; 4 — негативний струмовід; 5 — негативний електрод; 6 — блок
позитивних електродів; 7 — між елементні з’єднання; 8 — кришка батареї
(загальна); 9 — ручка; 10 — моноблок; 11 — вивідний борн; 12 — блок
електродів у зборці; 13 — блок негативних електродів
Негативні та позитивні пластини формуються на решітці 1, яку

виливають зі свинцево-сурм’яного сплаву. Сурма (частка в сплаві 4–5 %)
збільшує стійкість решітки проти корозії, підвищує її твердість та покращує
плинність сплаву під час лиття. Але частина сурми з решіток позитивних
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пластин у процесі експлуатації батареї переноситься на поверхню активної
маси від’ємних пластин і в електроліт, що викликає підвищення потенціалу
негативної пластини і зниження ЕРС батареї. У свою чергу, зниження ЕРС
батареї за незмінної напруги генератора призводить до підвищеного
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зарядного струму, підвищеного газовиділення й підвищеній витраті води.

Під час проектування молообслуговуваних АКБ зменшують відсоток

сурми в решітках пластин (до 1,5–2 %), що призводить до сповільнення

вказаних негативних процесів і значно збільшує терміни доливки води (не
частіше одного разу на рік).

Класифікація свинцево-кислотних акумуляторів.
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Свинцево-кислотні акумулятори класифікують за такими ознаками:
– за складом пластин:
1) сурм’яні;
2) кальцієві;
3) гібридні.

– за технологією виготовлення:

А.

1) акумулятори GEL;

2) акумулятори АGM.
– за призначенням:

ж

1) танкові;

2) автотракторні;

Ко
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3) мотоциклетні;
4) інші.

– за можливістю обслуговування
1) обслуговувані;
2) малообслуговувані;
3) необслуговувані.
Сурм’яні, кальцієві та гібридні акумулятори.
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Оскільки чистий свинець надто м’який, щоби витримувати механічні
навантаження, що виникають під час експлуатації. Тому у свинець додають
до 6 % сурми, щоби підвищити його механічну міцність. Це, у свою чергу,
породжує іншу проблему — випарування води. Додана у свинцеві решітки,
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сурма виконує функцію каталізатора гідролізу води, недоліка під назвою

«кипіння» (тобто витрати водню та кисню під час експлуатації), що
призводить до необхідності частого доливання води.

Тому виробники шукали інші матеріали, що могли б збільшити міцність

свинцевих решіток. На початку 1970-х років у позитивний та негативний

електроди було додано кальцій. Це знизило кипіння настільки, що виробники
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заявили про створення так званих не обслуговуючих акумуляторів. Проте

свинцево-кальцієві акумулятори виявилися не на стільки стійкими до
циклування, що робить їх непридатними для живлення силових. Також вони
потребують більш високої зарядної напруги (14,8 за даними досліджень
Дженерал Моторс).

На сьогодні часто використовуються акумулятори гібридної конструкції.

А.

У таких АКБ позитивні решітки виконані зі сплаву свинцю із сурмою, а
негативні — свинцю з кальцієм. Витрати води значно зменшені, проте
регулярні перевірки рівня однаково необхідні. Гібридні АКБ більш стійкі до

ж

циклування, ніж свинцево-кальцієві, проте все ж поступаються свинцевосурм’яним. Здебільшого автомобілі, укомплектовані гібридними АКБ, мають
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виставлену напругу реле регулятора (зарядну напругу) 14,4 В, хоча
повідомлялось, що більше високе значення 14,8 В у автомобілях Дженерал
Моторс не причинить шкоди гібридним АКБ.
Акумулятори GEL.
Принцип дії й конструкція гелевих акумуляторів подібні з «класичними»

акумуляторами, де в якості електроліту виступає суміш дистильованої води й
сірчаної кислоти. Основна відмінність полягає в тому, що в гелевих АКБ
електроліт має гелеподібну консистенцію. Іммобілізація електролітичного
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складу досягається шляхом додавання в сірчану кислоту особливого
силіконового наповнювача на основі двоокису кремнію. В’язка консистенція
електроліту дозволяє йому не розтікатися й не витікати, навіть у разі
наскрізного пошкодження корпусу батареї. Електроліт у вигляді гелю не
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схильний до випаровування. В’язка субстанція щільно прилягає до поверхні

електродів, що дозволяє не тільки поліпшити якість генерації електричної

енергії, але й захищає пластини від окислення — підвищується ефективність
роботи й термін служби акумулятора. Рекомендована напруга заряду від 13.8
до 14.1 В.

Гелеві акумуляторні батареї можуть мати спіральну (рис. 1.9) або плоску
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конфігурацію свинцевих електродів.

Рисунок 1.9 — Спіральна конструкція гелевого акумулятора

Корпус, у якому розміщені банки зі скрученими в рулон свинцевими

елементами, являє собою кілька сполучених циліндричних блоків. У якості
матеріалу для виробництва корпусів будь-яких видів гелевих акумуляторів
використовується виключно високоміцний пластик.
Акумулятори АGM.
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У перекладі на українську мову абревіатура AGM (absorptive glass mat)
перекладається як вбираюче скловолокно. Ця розшифровка дозволяє
зрозуміти

ключовий

принцип,

закладений

в

основі

конструкції

акумуляторних батарей, виготовлених за технологією AGM. Між свинцевими
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електродами, плоскими або спіральними, розташовується сепараторна
тканина, просочена кислотним електролітом. Мікропори в скловолокні

заповнені кислотним складом не повністю — це дозволяє залишити вільний

простір для рекомбінації газів, що виділяються в процесі хімічної реакції
свинцю із сірчаною кислотою.

Основними перевагами AGM-акумуляторів є:
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 висока міцність, герметичність і вібростійкість;

 відсутність ризику протікання і випліскування електроліту назовні;
 довговічність;

 порівняно висока ємність АКБ, особливо в батарей, що мають
спіральну конструкцію електродів;

 невисока вартість (у порівнянні з акумуляторами GEL-технології).

А.

1.4 Струмоутворюючі процеси у свинцево-кислотному акумуляторі
Струмоутворюючі процеси під час розряду акумулятора.

ж

Активними речовинами зарядженого акумулятора, що беруть участь в
струмоутворюючих процесах, є діоксид свинцю PbO2 на позитивному
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електроді, губчатий свинець Pb на негативному електроді та електроліт —
водний розчин сірчаної кислоти H2SO4. Сірчана кислота є сильним
електролітом. Вона частково дисоційована на позитивні та негативні іони H +
і HSО4.

Іони двовалентного свинцю вступають у реакцію із сульфатними іонами

сірчаної кислоти, у результаті чого утворюється сірчанокислий свинець,
який, маючи дуже малу розчинність у сірчанокислотному електроліті, осідає
на поверхні негативного електрода. У такий спосіб, у процесі розряду
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активна маса негативного електроду перетворюється з губчастого свинцю в
сірчанокислий свинець.
На позитивному електроді потенціал утворюється в результаті переходу
чотирьохвалентних іонів свинцю Рb4+ з електроліту на поверхню електрода.
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Діоксид свинцю РbO2 розчиняється в електроліті в дуже малій мірі, утворює з

водою хімічну сполуку Рb(ОН)4 — гідрат діоксиду свинцю, молекула якого в

електроліті розпадається на чотирьохзарядний іон свинцю Рb 4+ і чотири
однозарядних іона гідроксилу 4OН–.

Оскільки діоксид свинцю має в розчині сірчаної кислоти високий
позитивний потенціал, то він приймається в якості позитивної активної маси
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свинцевих акумуляторів. Іони чотирьохвалентного свинцю Рb 4+ переходять
на поверхню електрода, передаючи йому позитивний заряд, а негативні іони
гідроксилу 4OН– залишаються в електроліті. Таким чином, на межі між
електродом і електролітом утворюється подвійний електричний шар. У
цьому випадку електрод буде заряджений позитивно, а прилеглий до нього
шар електроліту негативно.

А.

Концентрація іонів чотирьохвалентного свинцю залежить від щільності
електроліту. Чим вище щільність електроліту, тим вище потенціал електрода.
За звичайної щільності електроліту (1,27 г/м3) потенціал позитивного

ж

електрода в зарядженому стані дорівнює приблизно 1,68 В.
Якщо замкнути зовнішнє коло, то під дією ЕРС акумулятора в ньому
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потече електричний струм у напрямку від позитивного електрода до
негативного. Електрони, що накопичилися на негативному електроді, будуть
перетікати по зовнішньому ланцюзі в протилежному напрямку.
Кожні двоє електронів, що надійшли з негативного електрода, будуть

відновлювати позитивний іон чотирьохвалентного свинцю до двовалентного
іона свинцю Рb2+, який переходить в електроліт і з’єднується з іоном SO42–,
утворюючи молекулу сульфату свинцю. Сульфат свинцю, маючи малу
розчинність, відкладається на поверхні позитивного електрода у вигляді
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дрібних кристалів. Одночасно з цим процесом відбувається взаємодія
гідроксильних іонів (4ОН–), що утворилися в результаті розпаду гідроксилу
свинцю РЬ (ОН)4 на іони, з чотирма іонами водню (4Н+) — продуктами
дисоціації сірчаної кислоти, у результаті чого утворюються чотири молекули
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води. Отже, на кожні дві витрачені молекули сірчаної кислоти і дві молекули

води утворюються знову чотири молекули води. Таким чином, щільність
електроліту в процесі розряду акумулятора буде постійно знижуватися.

На негативному електроді, по мірі переходу електронів у зовнішнє коло,

відбувається окислення свинцю до двовалентних іонів Рb2+. Ці іони свинцю
будуть переходити в розчин сірчаної кислоти — електроліт — і взаємодіяти з
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іонами SO42–, утворюючи також сульфат свинцю, який буде осідати на
поверхні негативного електрода. Процес розряду свинцевого акумулятора
записується таким рівнянням:

PbO2 + 2H2SO4 + Pb → 2PbSO4 + 2H2O

Схематичне зображення електродних процесів, що протікають під час
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розряду свинцевого акумулятора, представлено на рис. 1.10.

Рисунок 1.10 — Схема електрохімічних процесів під час розряду свинцевого
акумулятора [3]
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Як видно з розглянутих електродних процесів, під час розряду
акумулятора переходять у сульфат свинцю активні маси як позитивного, так і
негативного електродів, тобто відбувається «подвійна сульфатація».
Струмоутворюючі процеси під час заряду акумулятора.
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Під час заряду акумулятора необхідно до його електродів приєднати

джерело струму, напруга якого перевищує ЕРС акумулятора. При цьому
позитивний полюс підключається до позитивних електродів, а негативний

полюс — до негативних. Струм буде протікати через акумулятор у напрямку,
зворотному струму розряду. Електрони будуть перетікати з позитивних на

негативні електроди. Зміниться також напрямок руху іонів в електроліті. Іони
Рb2+

будуть

переходити

з

електроліту
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свинцю

на

електроди,

а

чотирьохвалентні іони свинцю Рb4+ — в електроліт.

Схематичне зображення електродних процесів, що протікають при заряді
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свинцевого акумулятора, представлено на рис. 1.11.

Рисунок 1.11 — Схема електрохімічних процесів під час заряду свинцевого
акумулятора
Утворений на позитивному й негативному електродах у процесі розряду

сульфат свинцю переходить під час заряду в електроліт і розпадається на
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іони Рb2+ і SO42–. Вода ж частково дисоціює на іони водню Н+ і іони
гідроксилу ОН–.
Під час проходження електричного струму іони свинцю Рb2+ на
позитивному електроді будуть окислюватися до чотирьохвалентного свинцю
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Рb4+, віддаючи двоє електронів у зовнішнє коло. У свою чергу, іони Рb4+
будуть з’єднуватися з чотирма гідроксильними іонами, отриманими при
дисоціації води, утворюючи молекулу діоксиду свинцю PbO2.

У результаті

взаємодії іонів водню Н+ з іонами SO42– утворюється молекула сірчаної
кислоти H2SO4.

На негативному електроді іони свинцю Рb2+ одержують із зовнішнього
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кола по два електрона і відновлюються до губчастого свинцю, а іони водню

Н+, з’єднуючись з іонами сульфату SO42– утворюють молекулу сірчаної
кислоти.

Згідно з теорією «подвійної сульфатації» процеси заряду у свинцевому
акумуляторі протікають за рівнянням

2PbSO4 + 2H2O → PbO2 + 2H2SO4 + Pb

А.

Таким чином, при заряді свинцевого акумулятора на обох електродах
відбувається утворення вихідних речовин: на позитивному електроді
утворюється діоксид свинцю, на негативному — губчастий свинець, а вода
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замінюється на сірчану кислоту, унаслідок чого підвищується концентрація
электроліту.
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Водночас за сучасним уявленням про протіканні електрохімічних

процесів

в

акумуляторі,

підвищення

концентрації

сірчаної

кислоти

відбувається більше на позитивних електродах, ніж у негативних. Це
пояснюється тим, що іони SO42– рухаються в даному випадку від негативного
до позитивного електрода. Зважаючи на швидкість руху іонів Н+ і SO42– в
електроліті, встановлено, що приріст концентрації сірчаної кислоти в
позитивних електродів приблизно в 1,4 рази вище, ніж у негативних. Під час
розряду картина буде протилежною. Тому, з огляду на цю обставину, на
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практиці вживають заходів до поліпшення циркуляції електроліту в
позитивних електродів. Так, наприклад, в автомобільних стартерних
акумуляторних батареях використовують сепаратори, які мають на стороні,
зверненої до поверхні позитивного електрода, спеціальні ребра для
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збільшення об’єму електроліту в цього електрода.

Щільність електроліту під час заряду акумулятора підвищується доти,

поки весь сульфат свинцю не перетворюється в активні речовини.
Припинення підвищення щільності електроліту під час заряду служить

ознакою закінчення заряду акумулятора. Під час дальшого зарядження

відбувається розкладання води на водень і кисень, які, виділяються з
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електроліту у вигляді газових бульбашок, що викликає його кипіння.
1.5 Експлуатація свинцево-кислотного акумулятора
Основні характеристики свинцево-кислотного акумулятора.

До основних характеристик свинцево-кислотних акумуляторів належать:
 електрорушійна сила;

А.

 напруга;
 ємність;

 резервна ємність;

ж

 струм холодної прокрутки;
 полярність.
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Електрорушійна сила (ЕРС) — це різниця потенціалів позитивних і

негативних пластин без навантаження. Значення ЕРС залежить в основному
від густини електроліту, який міститься на даний момент в акумуляторі та
температури. Нижче наведений графік залежності ЕРС від густини
електроліту за температури 18°С (рис. 1.12)
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Рисунок 1.12 — Зміна рівноважної ЕРС та електродних потенціалів
акумулятора залежно від густини електроліту: 1 — електрорушійна сила; 2
— потенціал позитивного електрода; 3 — потенціал негативного електрода

Значення ЕРС можна розрахувати з допустимим наближенням за
формулою:

,

де ρ — густина електроліту, г/см3.

А.

Електрорушійна сила свинцевого акумулятора, як і будь-якого іншого
хімічного джерела струму не залежить від розміру електродів та кількості
активних мас, що містяться в них. Вимірюють ЕРС вольтметром із великим

ж

внутрішнім опором (не менше 300 Ом/В).
Напруга (U) — це різниця потенціалів позитивних і негативних пластин
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під час проходженні струму через акумулятор.
Наявність внутрішнього опору спричинила те, що напруга акумулятора

менша від ЕРС на величину внутрішнього спаду напруги, а під час
заряджанні — більша на таку саму величину. Напруга U росте під час заряду
акумулятора, проте це не дає можливості точно оцінити степінь зарядженості
акумулятора, оскільки з часом під час експлуатації напруга падає, а також
треба враховувати тип акумулятора.
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Ємність (С) — це кількість електроенергії, яка віддається акумулятором
під час розряджання до допустимої напруги. Ємність визначають множенням
сили розрядного струму (в амперах) на час, упродовж якого акумулятор може
розряджатися за даного струму (в годинах).

де І — сила струму; t — час.
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(А·год),

Ємність залежить від кількості й розмірів пластин акумулятора, сили

розрядного струму, густини й температури електроліту, а також ступеня

зарядженості, технічного стану й терміну служби акумулятора. Ємність
акумулятора не повинна бути ні менша, ні більша рекомендованої для даної
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марки автомобіля. У першому випадку буде не достатньо електроенергії для
запуску двигуна й забезпечення струмом усіх електроприладів. Відбувається
швидкий розряд, що знижує термін служби акумулятора. Для кожного типу
автомобілів залежно від об’єму двигуна рекомендовано обирати акумулятор
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певної ємності (рис. 1.13).

Рисунок 1.13 — Залежність ємності акумулятора від об’єму двигуна

Резервна ємність (Срез) — час, протягом якого акумулятор здатен

забезпечувати роботу електрообладнання (в тому числі фар і підігріву
заднього скла) автомобіля в разі виходу з ладу генератора. Вимірюється у
хвилинах. Для визначення резервної ємності акумулятор розряджають
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струмом 25 А до величини напруги на полюсних виводах 10,5 В. Час,
затрачений на розряд і буде резервною ємністю.
Струм холодної прокрутки — параметр, що визначає пускові
властивості акумулятора. Чим вище струм холодної прокрутки, тим легше
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акумулятору завести двигун. Якщо струм холостого ходу надто низький, то

акумулятор не зможе завести двигун. Надто високий струм пришвидшує
зношування щіток стартера, у результаті чого зменшується його ресурс.

Є декілька стандартів визначення рівня струму холодної прокрутки

акумуляторної батареї — EN, SAE, DIN, ТУ (ГОСТ 959–91). Тому зазвичай
на корпусі акумулятора пишеться декілька величин струму (наприклад, 520А
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(EN); 310А (DIN); 550А (SAE)). Під час заряду цими струмами на полюсних

виводах акумулятора передбачаються різні за величиною напруги. За
температури електроліту 18°C розряд струмами за SAE і EN передбачає
напругу на полюсних виводах акумулятора 7,2 В на 30-й секунді і 7,5 В на
10-й секунді відповідно, а за струмів за DIN і ТУ (ГОСТ 959–91) напруга під
час розряду повинна бути не менше 9,0 В на 30-й секунді. Нижче наведена

А.

таблиця відповідності струмів холодної прокрутки для різних стандартів.
Таблиця 1.1 — Струм холодної прокрутки за різними стандартами
EN 60095–1,
ГОСТ 959–2002

SAE J537

170
220
225
255
280
310
335
365
395
420

280
330
360
420
480
520
540
600
640
680

300
350
400
450
500
550
600
650
700
750

Ко
р

ж

DIN 43559,
ГОСТ 959–91

Полярність — спосіб розміщення клем на корпусі акумулятора.
Поділяється на пряму та зворотну (рис. 1.14).
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Рисунок 1.14 — Зовнішній вигляд автомобільного свинцево-кислотного
акумулятора
Заряд свинцево-кислотного акумулятора.
Дуже

важливою

характеристикою

джерел

струму,

що

перезаряджаються, є їхня здатність до циклування, тобто спроможність
витримувати багатократні цикли заряду — розряду без істотного зниження

А.

технічних параметрів.

Заряджання батарей повинне здійснюватися в режимі, за якого струм
повинен значно знижуватися до кінця заряджання. Використовується кілька

ж

методів заряджання, які вимагають устаткування різної складності й вартості.
Найбільш просте й дешеве устаткування здійснює заряджання за постійної

Ко
р

напруги 2,4–2,45 В/елемент (ел).
Але частіше застосовують комбінований режим, за якого початковий

струм обмежують, а після досягнення заданої напруги заряджання
проводиться при стабілізації напруги (рис. 1.15). Наприклад, заряджання
проводиться за постійного струму 0,1 А на першому етапі й за постійної
напруги джерела струму 14,5 В. Здебільшого виробники радять проводити
заряджання циклованих батарей при постійній напрузі 2,4 В на акумулятор.
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Рисунок 1.15 — Зарядні криві свинцево-кислотного акумулятора за
комбінованого режиму заряджання нормованим струмом 0,1 С (А) і
нормованою напругою 2,45 В/ел: 1 — напруга; 2 — зарядна ємність; 3 —
струм заряджання
Прискорення процесу заряджання досягається за підвищенного струму
на першій стадії заряджання, але відповідно до порад виробників менше

А.

0,3 С (А). Наприкінці заряджання для більшої безпеки може бути
застосований ще один ступінь заряду: при зниженні напруги джерела
живлення до напруги 2,3–2,35 В. Заряджання акумуляторних батарей, що

ж

використовуються для роботи в буферному режимі, проводиться, як правило,
за більш низької напруги (2,23–2,27 В). Зазначені напруги зарядження не

Ко
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вимагають їхньої зміни під час заряджання в деякому інтервалі температур
(зазвичай від 5 до 35 °С). За межами зазначеного температурного інтервалу
потрібна компенсація впливу температури: підвищення напруги за знижених
температур і зниження за більш високих (рис. 1.16).
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Рисунок 1.16 — Напруга рекомендованого заряду за різних температур для
герметизованих свинцево-кислотних акумуляторів
Саморозряд свинцево-кислотного акумулятора
Саморозряд

у

герметизованих

свинцево-кислотних

акумуляторах

становить 40 % за 1 рік за 20°С та 15 % — за 5°С. За більш високих

А.

температуратур зберігання саморозряд збільшується: за 40 °С батареї

Ко
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ж

втрачають 40 % ємності за 4–5 місяців (рис. 1.17).
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Рисунок 1.17 — Характеристики саморозряду свинцево-кислотних
акумуляторів
Під час тривалого зберігання в зарядженому стані акумуляторні батареї
рекомендують періодично підзаряджати. Якщо акумулятори зберігаються за

А.

температури нижче –20°С, то підзаряджання рекомендовано проводити 1 раз
на рік упродовж 48 годин при постійній напрузі 2,275 В/ел. При зберіганні в
умовах кімнатних температур — 1 раз на 8 місяців упродовж 6–12 годин за

ж

постійної напруги 2,4 В/ел. Зберігання при температурі вище 30 °С не
бажане.
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Тривале зберігання батареї в розрядженому стані призводить до виходу

її з ладу.

Чинники, що впливають на термін служби свинцево-кислотних

акумуляторів
Найбільший вплив на термін служби герметизованого свинцево-

кислотного акумулятора мають робоча температура, глибина розряду й
величина перезаряду.
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На рисунках 1.18 та 1.19 зображена зміна терміну служби залежно від
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глибини розряду й температури навколишнього середовища відповідно.
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Рисунок 1.18 — Залежність кількості циклів герметизованої свинцевокислотної батареї від глибини розряду

Рисунок 1.19 — Залежність терміну служби герметизованої свинцевокислотної батареї від температури під час роботі в буферному режимі
Герметизовані

свинцево-кислотні

акумулятори

дуже

чутливі

до

перезаряду. На рис. 1.20 зображено, як швидко зменшується термін служби
акумулятора (%) під час роботи в режимі постійного підзаряду за підвищеної
напруги джерела живлення.
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Рисунок 1.20 — Вплив напруги заряджання на термін служби акумулятора
при роботі в буферному режимі
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Варто пам’ятати, що під час заряджання герметизованих акумуляторів їх
температура може бути значно вищою від температури навколишнього
середовища. Це пов’язано як із розігріванням акумуляторів через реакцію
рекомбінації кисню, так і з незадовільним відведенням тепла від щільно
впакованої батареї. Різниця температур особливо відчутна під час
прискореного режиму заряду. Якщо не можна уникнути істотного
збільшення температури, то під час заряджання варто вводити корегування

А.

напруги джерела живлення. Низька напруга заряду також шкідлива для
свинцево-кислотної батареї, оскільки в такому разі відбувається недозаряд і
термін служби акумулятора скорочується.

ж

Під час тривалого перезаряду як нових акумуляторів, так і після півтора

Ко
р

року експлуатації в режимі постійного підзаряду, а також під час зарядження
акумуляторів при підвищеній напрузі (2,6 В) надзвичайного розігріву
акумуляторів не відбувалося. Температура стабілізується через 4–6 годин на
рівні 50–70 °С або потім повільно знижується. Але внаслідок викиду газів
через аварійний клапан відбуваються осушення акумуляторів і швидка їх
деградація.

Сучасні герметизовані свинцево-кислотні акумуляторні батареї мають
досить високі питомі енергетичні характеристики (до 40 Вт/кг і 100 Вт/л).
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Вони працездатні в буферному режимі за нормальної температури впродовж
тривалого періоду (понад 10-ти років), а під час циклування забезпечують
кілька сотень циклів до втрати 20 % ємності.
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1.6 Висновки
1. На основі аналітичного огляду можна стверджувати, що на сьогодні
дійсно є проблема втрати ємності акумуляторів під час циклування. Серед
усіх типів акумуляторів свинцево-кислотні одні з найпоширеніших.

2. На термін експлуатації даних акумуляторів значний вплив мають
режими заряду та розряду, а також умови експлуатації та зберігання.
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3. Принцип протікання хімічних реакцій у різних типів свинцевокислотних акумуляторів (GEL, АGM, сурм’яних, кальцієвих) однаковий. Це
дає

змогу

застосувати

результати

досліджень

для

широкого

кола

акумуляторів різних типів та ємності.

4. Необхідне подальше дослідження електрохімічних процесів, що
відбуваються при експлуатації акумуляторів, розробка більш ефективних
пристроїв

життєво

необхідні

для

підвищення

А.

зарядних

технічних

характеристик акумуляторів.

5. Для ефективного відновлення уживаних акумуляторів потрібно
детально дослідити причини, що призводять до

Ко
р

ж

електрохімічні процеси, що під час цього протікають.

їхнього зносу та
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2 СУЛЬФАТАЦІЯ СВИНЦЕВО-КИСЛОТНИХ
АКУМУЛЯТОРІВ
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2.1 Термін експлуатації сучасних акумуляторів
Термін експлуатації є важливою експлуатаційною характеристикою
свинцевого акумулятора. Реальний термін експлуатації залежить від багатьох

чинників і важко назвати точну кількість років, які буде служити
акумуляторна батарея. У середньому термін служби сучасних батарей

складає 3–4 роки. Особливо короткий термін експлуатації в АКБ класичного
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типу, встановлених на автомобілях, що працюють у режимі «таксі».

Насичений режим експлуатації таких автомобілів створює прискорений,
пропорційний пробігу, знос електродів акумуляторної батареї. Термін
експлуатації таких акумуляторів складає приблизо 1,5 календарного року.
Але в деяких випадках, при правильному обслуговуванні, термін служби
акумулятора може складати 7–8 років і більше.
Директивні

терміни

служби

акумуляторів

у

минулі

роки

А.

встановлювалися начальниками автопідприємств і таксомоторних парків на
основі показників по терміну служби в експлуатації, встановлених ГОСТ
959–91 (ГОСТ 959–2002). При цьому контроль за технічними показниками

ж

системи електрообладнання автомашин входить в обов’язок водія авто та
експертів технічних служб.

Ко
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Термін експлуатації акумуляторної батареї визначається тривалістю

експлуатації (пробіг або мотогодини) до моменту зниження ємності нижче
40 % від номінальної чи тривалості стартерного розряду менше 1,5 хв. за
температури +25°С струмом 0,6⋅Ік.з. до кінцевої напруги 9,0 В [4].
Середній термін експлуатації необслуговуваних батарей відповідно до

ГОСТ 959–2002 становить 48 місяців у разі напрацювання 100 тис. км або
4000 мотогодин.
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Гарантійний термін експлуатації необслуговуваних батарей відповідно
до ГОСТ 959–2002 становить 24 місяці в разі напрацювання понад 75 тис. км
пробігу чи 2500 мотогодин.
Проте в разі виходу з ладу акумуляторної батареї причина може бути
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різною. Зазвичай, більшість акумуляторів просто втрачають свою ємність і

стають не придатними. Усі несправності свинцево-кислотних акумуляторів
можна розділити на дві групи:

− заводський брак. Виробничі дефекти пов’язані зі збоями у
виготовленні АКБ;
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− експлуатаційні дефекти, викликані порушенням умов експлуатації.
2.2 Заводський брак

На завершальному етапі виробництва всі свинцеві батареї, залежно від
стану

поставки

(залита

и

заряджена

чи

сухозаряджена),

піддають

відповідним контрольним перевіркам. Дефекти, які не вдалось виявити на
завершальному етапі виробництва акумуляторних батарей, виявляють на

А.

початковому етапі їхньої експлуатації — у перші 3–8 місяців нормальної
експлуатації.

У разі поставок сухозаряджених свинцево-кислотних акумуляторних
батарей вірогідність потрапляння дефектної батареї значно вища, ніж при

ж

поставках залитих і заряджених АКБ, з огляду на обмеженость технічних

Ко
р

можливостей контролю якості.
Діаграма вірогідністі виникнення заводського браку показана на рис. 2.1.
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Рисунок 2.1 — Заводський брак

Як видно з рис. 2.1 найбільший відсоток (71 %) заводських дефектів
припадає на коротке замикання. Основні ознаки та причини заводських
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А.

дефектів наведені в табл. 2.1.
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Таблиця 2.1 — Відповідність струмів холодної прокрутки для різних
стандартів
У дефектній банці густина
нижче ніж у решті (густина
електроліту в акумуляторі з
дефектом може знизитися до
1,20 — 1, 23 г/см3, за
нормальної густини 1,27 — 1,
30 г/см3 [5].
Під час заряду в дефектному
акумуляторі не спостерігається
газовиділення, а під час
контрольного
розряду
чи
перевірки батареї за допомоги
навантажувальної вилки в
дефектному
акумуляторі
навпаки,
спостерігається
виділення газу та кипіння
електроліту.
Повністю заряджена батарея
не може забезпечити понад 2–
3 запусків двигуна, а під час
заряду й розряду інтенсивно
«кипить».
Напруга на виводах батареї є,
проте стартер не крутиться.
У даному випадку, як правило,
густина електроліту у всіх
акумуляторах
може
бути
майже однакова (±0,01 г/см3),
але напруга розірваного кола
батареї значно нижче, ніж
повинна бути. У разі спроби
зарядити батарею з обривом
кола й за наявності напруги на
виводах, струм у колі не
з’являється. Коли батарея в
стані
спокою,
густина
електроліту не знижується.
Під час роботи стартера
електроліт у такій банці
«кипить».
Під
час
бездіяльності батареї густина
електроліту не знижується.

А.

Недоформована
пластина

Ко
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Розрив
електричного кола
всередині АКБ

Відрив електродів
(пластин
від
з’єднувальних
містків)

Причина
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Коротке замикання
між позитивними й
негативними
електродами
(пластинами)

Ознаки

Перекос електродів, пошкодження
сепаратора або неправильне його
розташування
в
процесі
складання, укорочений розмір
сепаратора,
низька
якість
матеріалу сепаратора, за гусениці
на краях пластин, протоки сплаву
при виливі полюсних мостів

О
.,
Р

Вид дефекту

2.3 Експлуатаційні дефекти

Порушена операція формування

Унаслідок неякісної контактної
електрозварки між елементного
з’єднання
акумуляторів
чи
дефектів зварки вивідних борнів
батареї з полюсним виводом
(втулкою). Відрив пластин від
з’єднувальних містків.

Погана
зварка
містків пластини.

з’єднувальних
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Експлуатаційні

дефекти

виникають

у

результаті

неправильної

експлуатації батарей:
− немає контролю рівня й густини електроліту;
− неправильна робота електрообладнання й под.

І-6
1м

Найпоширеніші причини виходу з ладу стартерних акумуляторів:
опливання активної маси електрода; сульфатація пластин; коротке замикання
між електродами; корозія решіток позитивного електроду. На рисунку 2.2
наведені відсоткові показники дефектів експлуатації. Ознаки та причини

А.

О
.,
Р

експлуатаційних дефектів наведені в табл. 2.2.

Ко
р

ж

Рисунок 2.2 — Експлуатаційні дефекти свинцево-кислотних акумуляторів
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Таблиця 2.2 — Ознаки та причини експлуатаційних дефектів свинцевокислотних акумуляторів
Вид дефекту

Ознаки

Причина

І-6
1м

Електроліт має темний
Опливання активної
колір. Напруга батареї під
маси,
оголення
час роботи стартера швидко
решіток електродів.
знижується.

Довготривала експлуатація сильно
розрядженої батареї, з низьким
рівнем електроліту.
Вібрація незакріпленої батареї.
Руйнування пластин застарілого
акумулятора.
Дуже низький рівень зарядженості
й густини електроліту через
глибокий розряд АКБ.
Дуже низький рівень електроліту
призводить
до
накопичення
гримучого газу, який вибухає в разі
найменшому іскрінні.
Сухі банки в акумуляторній
батареї.
Перезаряд через високі напруги
(понад 14,6 В).
Інтенсивна експлуатація автомобіля
(понад 60 тис. км. в рік)

Замерзання
Здуття
стінок
чи
електроліту
за руйнування
корпусу
низьких температур. акумулятора.

О
.,
Р

Вибух суміші кисню Тріщини на кришці і
і водню (гримучого стінках акумулятора, чи
газу)
повне руйнування корпусу.

Швидко
знижується
Корозія
решіток
напруга під час роботи
позитивних
стартера. Батарея погано
електродів.
заряджається.

А.

У дефектній банці густина
нижча ніж у решті. Під час
заряду дефектна банка не
Коротке замикання
виділяє газ і не «кипить».
між електродами.
Під час роботи стартера в
банці
відбувається
інтенсивне газовиділення.

Велика кількість шламу внизу
батареї
через
осипання
чи
опливання пластин. Руйнування
сепараторів через низький рівень
електроліту.

Як видно з рисунку 2.2 однією з основних причин виходу з ладу

ж

свинцево-кислотних акумуляторів є сульфатація пластин. Вона проявляється

Ко
р

в основному після певного часу експлуатації (більше ніж рік), проте може
виникнути і значно раніше. У цьому випадку ємність акумулятора значно
падає, іноді майже до нуля. На рисунку 2.3 зображена засульфатована
пластина акумулятора. Видно що чорний свинець на пластинах покривається
білим нальотом. Відповідно ємність акумулятора знижується.

І-6
1м
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Рисунок 2.3 — Засульфатована пластина акумулятора

Якщо з корозією, осипанням пластин та коротким замиканням боротися

практично не можливо, то сульфатація пластин акумулятора це обернений

О
.,
Р

процес. Є декілька методів десульфатації.
2.4 Сульфатація
Під

сульфатацією

пластин

свинцево-кислотного

акумулятора

розуміється такий їхній стан, коли вони не заряджаються під час
пропускання номінального зарядного струму під час номінального проміжку
часу [6]. Сульфатація зовнішньо проявляється наявністю на поверхні
електрода суцільного шару свинцю Pb2SO4 (рис. 2.4). Активний матеріал

А.

таких пластин є жорстким і піщаним, поверхня пластин не дає ясної
металевої лінії, якщо по ній провести ножем.
Процес сульфатації протікає щоразу під час розряду акумулятора. При

ж

заряді пластини відновлюються. Проте з часом на їхній поверхні утворюється

Ко
р

нерозчинний шар сульфату свинцю, що знижує ємність батареї. При
дотриманні правил експлуатації сульфатація протікає поступово та дає про
себе знати через 3–4 роки з моменту покупки, втрачаючи здатність заводити
акумулятор.

І-6
1м
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Рисунок 2.4 — Засульфатовані пластини акумулятора

О
.,
Р

Сильно засульфатовані позитивні пластини можна розрізнити за такими
зовнішніми ознаками: активний матеріал таких пластин приймає часто

світлий колір, причому з’являються білі плями сульфату свинцю; поверхня
пластин жорстка й шорстка.

Сульфатація призводить до:

 батарея працює набагато менше;

 зменшується ємність АКБ під навантаженням під час контрольного

А.

розряду;

 під час заряджання швидко підвищується температура електроліту
(через високий внутрішній опір сульфатованих акумуляторів);

ж

 густина електроліту під час заряджання не підвищується, або

підвищується дуже повільно;

Ко
р

 у разі ввімкнення на заряд акумулятора нормальним струмом

газовиділення починається значно раніше, ніж у справних акумуляторів;
 акумулятор не приймає заряд.
2.5 Причини сульфатації
Сульфатація пластин акумулятора виникає в результаті вище наведених
чинників і призводить до утворення на них великих важкорозчинних під час
заряду кристалів сульфату свинцю (рис. 2.5). У результаті цього на поверхні
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пластин

і

в

порах

електродної

маси

утворюється

суцільний

шар

крупнокристалічного сульфату свинцю, який ізолює активну масу електродів
від контакту з електролітом і закупорює її пори (рис. 2.6), — відбувається
зниження ємності акумуляторної батареї, різко збільшується внутрішній опір

Нова батарея

О
.,
Р

І-6
1м

батареї, оскільки сульфат свинцю має низьку електропровідність.

1000 циклів

2000 циклів

Рисунок 2.5 — Поверхня пластин нового та акумулятора, що був в
експлуатації
Причини сульфатації:

 дуже глибокі розряди батареї;

 використання забрудненого домішками електроліту;

А.

 довготривале знаходження батареї в розрядженому стані;
 систематичний недозаряд батареї;
 зниження рівня електроліту в акумуляторі;

ж

 експлуатація акумулятора за високих температур;

Ко
р

 підвищена густина електроліту (здебільшого через долив електроліту

замість дистильованої води).

І-6
1м
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Рисунок 2.6 — Закупорка пор пластин акумулятора
Глибокий розряд акумулятора.

О
.,
Р

Сульфатація неодмінно виникає в разі глибокого розряду АКБ. Під час

наступного заряду батарея в будь якому разі втратить певну частину ємності.
Важливо знати, що допустивши понад трьох глибоких розрядів акумулятор
найвірогідніше доведеться замінити. Також має значення те, скільки часу
акумулятор простоїть у розрядженому стані. Чим більше часу пройде, тим
більше ємності втратиться [7].

Низькі температури та короткі поїздки.

А.

Низькі температури мають опосередкований вплив на сульфатацію
пластин акумулятора. Оскільки запуск двигуна за низької температурі
потребує більше енергії, акумулятор у холодну пору року частіше перебуває

ж

в розрядженому стані, що призводить до його сульфатації.
Висока температура.

Ко
р

Не лише низька температура навколишнього середовища негативно

впливає на акумулятор, але і висока. За високих температур усі хімічні
процеси в ньому протікають швидше, у тому числі й сульфатація. Тому в
жарку пору року рекомендується підтримувати акумулятор максимально
зарядженим, щоби на пластинах не утворювався наліт сульфату свинцю.
Крім того, з електроліту випаровується вода, що також призводить до
сульфатації. По-перше, через підвищену концентрацію електроліту, а подруге через оголення верхньої частини пластин.
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Використання концентрованого електроліту чи сірчаної кислоти
Є метод, що дозволяє видалити накопичений на пластинах наліт
сульфату свинцю за допомоги концентрованої сірчаної кислоти або
електроліту великої концентрації. У такий спосіб не вдасться «розчинити»

І-6
1м

утворені «кристали», а тільки посилиться процес їхнього формування.
Зберігання розрядженого акумулятора.

Як відомо, хімічні процеси в акумуляторі не зупиняються навіть у разі
відключені від споживача. Відбувається поступовий саморозряд. Відповідно,
якщо поставити батарею на зберігання розрядженою на декілька місяців, то

вона за цей час втратить певну ємність. У такому разі, за глибокої
великий.

О
.,
Р

сульфатації, ризик того, що відновити батарею вже не вдасться, дуже

2.6 Методи відновлення

До основних методів відновлення засульфатованих акумуляторів
відносять:

А.

 механічні;
 хімічні;

 відновлення зарядними пристроями;

ж

 заряд реверсивним струмом;
 відновлення з використанням тренувальних циклів;

Ко
р

 відновлення з використанням імпульсних струмів.
Механічні методи відновлення
Методи відновлення акумуляторів, що ґрунтуються на їхньому

розбиранні з промиванням придатних і заміною непридатних для подальшого
використання

електродів

(рис.

2.6),

є

екологічно

«брудними»

і

трудомісткими. Крім того, промивання все рівно не дозволяє повністю
видалити всі відкладення з поверхні електродів.

І-6
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Рисунок 2.7 — Механічне промивання акумулятора

Промивання не передбачено в сучасних герметизованих акумуляторів,
проте можливе якщо зробити отвори в корпусі акумулятора.
Недолік такого методу полягає в тому, що після довготривалого
використання пластини акумулятора дуже крихкі. Тому дуже велика
вірогідність того, що вони зруйнуються під час очистки. Як висновок,
ремонтувати так акумулятори можна лише у випадку неефективності інших

А.

методів.

Хімічні методи відновлення

Останнім часом на ринку з’явилися присадки для відновлення

ж

акумуляторних батарей. Присадки мають хімічний принцип дії. В
акумуляторну батарею доливаються рідини, які вступають у реакцію й

Ко
р

руйнують кристали сульфату свинцю.
За даними споживачів дія присадок є короткочасною. Постійне їхнє

використання здатне порушити встановлену хімічну реакцію й безповоротно
знизити ємність акумуляторної батареї. Окрім того є багато відгуків про те
що від використання присадок акумулятор відразу вийшов із ладу.
Методи відновлення з використанням зарядних пристроїв
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Найпростіший і найдоступніший метод. Тим більше, зарядний пристрій
є в більшості автомобілістів. Послідовність дій під час відновлення
акумуляторів така:
 АКБ ставиться на зарядку на низькому струмі. На зарядному пристрої

І-6
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встановлюється постійна напруга 14 В і струм 0,8–1 А. Акумулятор
заряджається протягом 8–10 годин. Якщо починається кипіння — струм
потрібно зменшити;

 в результаті такої підзарядки буде невеликий ріст напруги в АКБ;
 АКБ знімають із зарядки й залишають на добу;

 після цього ставлять знову на зарядку струмом до 2–2,5 А на 7–8

О
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годин;

 в результаті повинна підвищитися щільність електроліту і вирости
напруга;

 батарея розряджається до 9 В номінальним струмом ;
 цикл повторюють до отримання напруги 12 В і нормальної щільності
електроліту.

А.

Даний спосіб займає багато часу й не ефективний у разі глибокої
сульфатації.

Крім

того,

ємність

акумулятора

не

відновлюється

до

номінальної.

ж

Заряд реверсивним струмом.
Реверсивний струм — це змінний струм із різними амплітудами і

Ко
р

тривалістю

імпульсів

обох

полярностей

за

кожен

період

їхнього

проходження. За кожен період проходження імпульсів струму акумулятор
заряджається й частково розряджається. За певного співвідношення амплітуд
і

тривалості

імпульсів

прямого

і

зворотного

струму

знижуються

газовиділення й температура електроліту.
У відповідності з теорією і практикою електрохімічних процесів заряд
акумулятора реверсивним струмом дає можливість керувати відновними
реакціями

і структурними змінами активного матеріалу електродів.

56
Змінюючи співвідношення між зарядними й розрядними імпульсами, а також
змінюючи їхню амплітуду, можна руйнувати кристали сульфату свинцю
різних розмірів і форм. Це дозволяє збільшити пористість і сумарну площу
діючої поверхні електродів, полегшити умови дифузії і вирівнювання
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концентрації електроліту в приелектродному шарі. Збільшення пористості
сприяє підвищенню величини максимального струму заряду й розряду.

Під час заряду реверсивним струмом наприкінці заряду виділяється

менше тепла й інтенсивне газовиділення починається пізніше, створюються

оптимальні умови регулювання відновних реакцій, зменшуються швидкості
росту кристалів сульфату свинцю.
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Порядок заряду реверсивним струмом аналогічний заряду постійним
струмом, проте для його реалізації необхідний досить складний спеціальний

зарядний пристрій — генератор реверсивного струму. Необхідно зазначити,
що простий однопівперіодний 50-ти герцовий випрямляч із невеликим
розрядним навантаженням практично не є десульфатуючим пристроєм з
огляду на низьку швидкость протікання хімічних реакцій.

А.

Недоліки методу:

 порівняно складне й дороге джерело каліброваного реверсивного
струму спеціальної форми;

ж

 великий час заряду;

 низький ККД процесу заряду;

Ко
р

 невисока ефективність методу у випадках, коли мова йде про глибоку

ступінь

засульфатованості

акумуляторів

(більше

підходить

для

профілактики).
Переваги методу:
 за регулярного заряду десульфататором майже повністю виключається

необоротна сульфатація пластин, одна з причин старіння і виходу з ладу
акумулятора;
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 під час заряду малим реверсивним струмом, сила якого не перевищує
2 % ємності акумулятора, ефективно йде процес десульфатації пластин і
відновлення ємності акумуляторної батареї.
Відновлення з використанням тренувальних циклів.
цикл

заряду-розряду

проводиться

для

І-6
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Контрольно-тренувальний

запобігання сульфатації і визначення ємності акумулятора. Контрольнотренувальні цикли проводяться не рідше одного разу в рік і виконуються
таким чином:

 акумуляторну батарею заряджають нормальним струмом до повного
заряду;

О
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 витримують її 3 години після припинення заряду;
 коригують густину електроліту;

 включають зарядку на 20–30 хвилин для перемішування електроліту;
 проводять контрольну розрядку постійним нормальним струмом 10годинного режиму (10 % від ємності акумулятора) і контролюють час
повного розряду до напруги 1,7 В на банку (10,2 на акумуляторну батарею);

А.

 ємність батареї визначають як добуток величини розрядного струму й
часу розряду;

 після контрольного розряду батарею відразу ж ставлять на зарядку й

ж

повністю заряджають.
Якщо виявилося, що ємність акумуляторної батареї менше 50 %

Ко
р

номінальної, вона вважається несправною.
Недоліки методу:
 скорочує термін служби акумуляторної батареї;
 великі трудовитрати (великий час відновлення);
 великі витрати електроенергії.
 невисока ефективність методу у випадках, коли мова йде про глибоку
сульфатацію акумуляторної батареї (більше підходить для профілактики
сульфатації).

58
Відновлення з використанням імпульсних струмів.
Імпульсні струми використовуються для відновлення акумуляторних
батарей

різними

організаціями.

Як

правило,

імпульсні

струми

використовуються в поєднанні з тренувальними циклами.

І-6
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У процесі відновлення акумуляторних батарей можливе збільшення
ємності в середньому на 30–60 %.
Недоліки методу:

 порівняно високі витрати електроенергії;

 можливе руйнування електродів у наслідок використання високих
імпульсів струму до 400 А;

О
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 високі трудовитрати;

 велика тривалість процесу відновлення;
 не

можна

використовувати

для

технічного

обслуговування

і

відновлення необслуговуваних батарей;

 у разі відновленні акумуляторів різної ємності висока вартість
обладнання — до 25 тис. євро.

А.

Переваги методу:

 відсутність механічного втручання в конструкцію акумулятора;
 простота у використанні

ж

 можливість серійного виготовлення пристроїв для десульфатації;
 немає необхідності виймати акумулятор з-під капоту;

Ко
р

 можливість регулювати параметри імпульсу для акумуляторів різної

ємності та стану засульфатованості.
Загалом, через використання руйнівних струмів результати імпульсної

технології нівелюються негативними наслідками, одержуваними в процесі
відновлення. Постає завдання визначити характеристики імпульсу за яких
руйнуються сульфати свинцю й не пошкоджуються пластини акумулятора.
Типові десульфатуючі пристрої наведені в [8, 9].
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2.7 Електрохімічні процеси в акумуляторі під час заряду та розряду
імпульсними струмами
Струмоутворюючі

процеси

в

акумуляторі

описані

хімічною
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реакцією [10]:
PbO2 + Pb + 2H2SO4 → 2PbSO4 + 2H2O

У цьому разі в акумуляторі не враховуються процеси, пов’язані з тим,

що ця реакція протікає за певний період часу, й інерційність даного процесу

також впливає на зарядно-розрядні процеси. Так, наприклад, якщо подати

напругу на АКБ, то зарядний струм протікає не відразу, а через деякий час.

О
.,
Р

Така ж ситуація спостерігається й під час розряду батареї — розрядний струм
не можливо ввімкнути чи вимкнути відразу, оскільки ці струми зумовлені
іонною провідністю на позитивному електроді, і на негативному електроді:
PbO2 + 2HSO4 ± 3Н → PbSO4 + 2H2O – 2е
Pb + HSO4 → PbSO4 + H + 2e

У цьому випадку іони зумовлюють електричний струм. А оскільки вони
мають масу, то для того, щоби перемістити їх з електроліту на електроди,

А.

потрібен час. Час також потрібен, щоби зупинити іон, який має масу. У такий
спосіб при вимкненні струму в зовнішньому електричному колі, за рахунок
інерції іонів, на електродах виникає надлишок зарядів, і напруга на АКБ

ж

перевищує номінальне значення на деякий час. Тобто акумулятору
притаманний індуктивний ефект. У разі переривання струму навколо пластин

Ко
р

утворюється недостача іонів кислоти через те, що зросла міжелектродна
напруга, і напруженість електричного поля утримує зону навколо електродів
«вільною» від дифузійних процесів, які намагаються вирівняти густину.
Під час заряду різниця потенціалів на електродах більша ЕРС батареї.

Іони завдяки зовнішнього електричного поля починають дрейфувати до
електродів і вступати в хімічну реакцію з поглинанням енергії. При
збільшенні різниці потенціалів, струм іонів збільшується. У цьому разі
навколо електродів утворюється надлишок іонів, готових вступити в хімічну
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реакцію, що створює бар’єр — шар Даффні. Іонний бар’єр має певну
товщину, а, відповідно, і різницю потенціалів. Внутрішня різниця
потенціалів в електроліті, що виникає на іонному бар’єрі призводить до
додаткової дисоціації води. Знаючи ці процеси, можна зменшити енергію,
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необхідну для заряду АКБ. Якщо змоделювати процес заряду, і перервати
його, то буде деякий час для заряду акумулятора, під час якого втрати енергії

будуть мінімальними завдяки відсутності іонного бар’єру, який руйнується
іонним ефектом. Потрібно врахувати, що перехідні процеси в батареї

протікають із високою швидкістю (від 3·10–6 до 10·10–6 с). За швидкістю
протікання процесів у батареї можна визначити, наскільки добре вона
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сформована, та наскільки вона якісна.

Пристрій, який би ефективно заряджав акумулятор асиметричним
струмом, повинен мати як мінімум на порядок швидші перехідні процеси, від
зазначених вище. Якщо розрядний пристрій доповнити високошвидкісним
переривачем розрядного струму, який формує імпульс розряду з крутим
заднім фронтом, то такий прийом дозволить вивільнити додаткову кількість

А.

незв’язаних іонів, які можуть забезпечити на деякий час майже вдвоє
більший струм, у порівнянні з розрядним імпульсом звичайної форми.
Причина цього в наступному. Акумулятор володіє індуктивним

ж

ефектом, оскільки в разі переривання кола, як позитивні, так і негативній,
іони продовжують рух, незважаючи на те, що електричне коло розімкнене й

Ко
р

зовнішній струм не протікає. Струм в АКБ зумовлений іонами, які мають
масу, і продовжують рухатися за інерцією, навіть якщо в зовнішньому колі
відсутній електричний струм. Водночас на різнополярних пластинах виникає
напруга, що в декілька разів перевищує ЕРС, а всередині акумулятора
протікають такі процеси:
Навколо пластин утворюються незв’язані поля іонів, які здатні
забезпечити додатковий зарядний струм;
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На деякий час напруга на гальванічній парі підвищується в декілька
разів, немов би зарядна напруга, прикладена до гальванічної пари,
перевищила ЕРС.
Перед закінченням розрядного імпульсу іони, що вступили в хімічну
кількості носіїв заряду;
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реакцію, забезпечують додатковий вихід води, що сприяє збільшенню
Розрядний імпульс знижує іонний бар’єр (шар Дафні), а коли струм
перерваний,

відбувається

перенасичення

зони

навколо

пластин

однойменними з пластиною іонами, й одночасно починається дифузійний
процес зворотного направлення руху іонів, який повністю руйнує іонний шар
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Дафні, що зумовлює зменшення внутрішнього опору акумулятора.

Необхідно враховувати, що процеси встановлення й зупинки іонного
струму, займають 3–7 мкс. Відповідно, ключ, який перериває розрядний
струм, повинен формувати задній фронт імпульсу як мінімум у десять разів
швидше, ніж протікають іонні процеси. Рекомендується, щоби час розряду
складав 1–10 % від часу заряду. Для засульфатованого акумулятора його

А.

можна збільшити зо 30 % від часу заряду.
2.8 Висновки

1. Причиною несправності свинцево-кислотного акумулятора можуть

ж

бути заводський брак, дефекти експлуатації та сульфатація.

Ко
р

2. Основною причиною виходу з ладу більшості акумуляторних батарей,

є незворотна сульфатація пластин, яка не може відноситися до заводський
дефектів. Зазвичай її спричиняють неправильна експлуатація, та старіння
акумулятора.
3. Можливість відновлення прямо пов’язано з якістю батареї, товщини її

пластин, терміну й режиму експлуатації. У разі осипання свинцевих пластин
акумулятора, його відновлення неможливе.
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4. Найактуальнішим на сьогодні методом відновлення акумуляторів є
використання імпульсних струмів, оскільки це мінімізує механічні втручання
в конструкцію батареї. Більш детально цей метод розглянуто в наступному

Ко
р

ж

А.

О
.,
Р
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розділі.
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3 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
3.1 Огляд наявних схемотехнічних рішень
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Простий пристрій зарядки імпульсним струмом [11].

Рисунок 3.1 — Простий пристрій зарядки імпульсним струмом
Схема (рис. 3.1) забезпечує імпульсний зарядний струм до 10 А
(використовується для прискореного заряду). Для відновлення і тренування
акумуляторів краще встановлювати імпульсний зарядний струм 5 А. У цьому

А.

випадку струм розряду буде 0,5 А. Розрядний струм визначається величиною
номіналу резистора R4.

Схема виконана так, що заряд акумулятора проводиться імпульсами
струму протягом однієї половини періоду мережевої напруги, коли напруга

ж

на виході схеми перевищить напругу на акумуляторі. Протягом другого

Ко
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напівперіоду діоди VD1, VD2 закриті й акумулятор розряджається через
навантажувальний опір R4.
Значення зарядного струму встановлюється регулятором R2 по

амперметру. З огляду на те, що під час заряду батареї частина струму
протікає й через резистор R4 (10 %), то покази амперметра РА1 повинні
відповідати 1,8 А (для імпульсного зарядного струму 5 А), оскільки
амперметр показує середнє значення струму за період часу, а заряд
проводиться протягом половини періоду.
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У схемі передбачений захист акумулятора від неконтрольованого
розряду в разі випадкового зникнення напруги. У цьому випадку реле К1
своїми контактами розімкне коло підключення акумулятора. Реле К1 вибрано
типу РПУ-0 з робочою напругою обмотки 24 В або на меншу напругу, але в
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цьому разі послідовно з обмоткою включається обмежувальний резистор.

Для пристрою можна використовувати трансформатор потужністю не
менше 150 Вт із напругою у вторинній обмотці 22…25 В.

Вимірювальний прилад РА1 підійде зі шкалою 0…5 А (0…3 А),

наприклад, М42100. Транзистор VT1 встановлюються на радіатор площею не
менше 200 кв. см, у якості якого зручно використовувати металевий корпус
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конструкції зарядного пристрою.

У схемі застосовується транзистор із великим коефіцієнтом підсилення
(1000…18000), який можна замінити на КТ825 за змінної полярності
включення діодів і стабілітрона. Остання буква в позначенні транзистора
може бути будь-якою.

Для захисту схеми від випадкового короткого замикання на виході

А.

встановлений запобіжник FU2.

Резистори застосовані такі: R1 типу С2–23, R2 — ППБЕ-15, R3 — С5–
16MB, R4 — ПЕВ-15, номінал R2 може бути від 3,3 до 15 кОм. Стабілітрон

ж

VD3 підійде будь-який, з напругою стабілізації від 7,5 до 12 В.

Ко
р

Зарядно-відновлюваний пристрій.
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Рисунок 3.2 — Схема зарядно-відновлюючого пристрою
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Схема зарядно-відновлюючого пристрою (рисунок 3.2) призначена для
відновлення одного або декількох елементів кислотних акумуляторних
батарей напругою від 1,5 до 12 В. Основу схеми складає генератор імпульсів
прямокутної форми, що дозволяє мати на кожному виході генератора
інтервал в 1/4 від повного часу циклу.

Генератор прямокутних імпульсів виконаний на інтегральному таймері

А.

DA1. Для роботи мікросхеми в режимі автогенератора виводи 2 і 6 DA1
підключені до часозадаючого кола R1-R2-C1. Процес заряду-розряду
конденсатора С1 відбувається циклічно, і на виході 3 таймера DA1

ж

спостерігаються імпульси типу меандр.
Під час включення живлення конденсатор С1 заряджається через

Ко
р

резистори R1 і R2. У цей час на виході 3 DA1 — високий рівень. У разі
досягнення напруги на С1 рівня у 2/3 Uжив внутрішній тригер таймера
перемикає його вихід на нульовий рівень, внутрішній транзистор розряджає
конденсатор С1 протягом часу, що залежить від опору R2 і R3. У разі розряду
С1 до рівня 1/3 Uжив тригер знову перемикається, і на виході 3 DA1
з’являється
послідовність

високий

рівень.

прямокутних

встановлюється резистором R2.

У

результаті,

імпульсів.

виходить

Частота

безперервна

автогенератора
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Сформовані генератором прямокутні імпульси з виводу 3 DA1
надходять на вхід CN (вивід 14) двійково-десяткового лічильника на
мікросхемі DD1. Лічильник має 10 виходів, які використовуються для
формування заданих тимчасових інтервалів циклу відновлення (заряд —

І-6
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пауза — розряд — пауза). У даному пристрої для відновлення акумуляторної
батареї використовуються рівні часові інтервали.

За низького рівня на вході СР (вивід 13) лічильник DD1 виконує свої

операції синхронно з перепадом на тактовому вході CN. Високий рівень на

вході скидання R (виводі 15) очищає лічильник. Це відбувається, коли на
виході 8 DD2 присутній високий рівень.
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Для організації інтервалів відновлення акумулятора виходи 0 і 1 DD1

використовуються для заряду акумулятора (тривалість 1/4 циклу). Суматор
на діодах VD1–VD2 при позитивних рівнях на виводі 2 або 3 DD1 передає
імпульс прямокутної форми через резистор R5 на резистор R7 (регулятор
струму заряду) і далі — на затвор польового транзистора VT1. Транзистор
відкривається в ключовому режимі й подає в акумулятор GB1 короткий

А.

імпульс струму.

Після заряду витримується пауза. У разі появи високого рівня на
виходах 4 або 5 DD1 він відкриває транзистор VT2 і розряджає акумулятор

ж

GB1 на навантаження R11 струмом, залежать від величини імпульсу на
затворі VT2. Струм розряду акумулятора встановлюється резистором R8.

Ко
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Виходи 6 і 7 DD1 забезпечують інтервал другої паузи, а в разі появи

високого рівня на виході 8 DD1 лічильник по входу R (вивід 15) DD1
повертається у вихідний стан, світлодіод HL1, що вказує на стан рахунку
імпульсів, гасне, і рахунок поновлюється з високого рівня на виході DD2.
Автономний десульфатуючий пристрій.
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Рисунок 3.3 — Десульфатуючий пристрій

Генератор імпульсів (рисунок 3.3) виконаний на інтегральному таймері
555. Він виробляє короткі імпульси з частотою декількох кілогерц. Частота
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коливань регулюється резистором R2, а тривалість імпульсу — резистором
R3. На мікросхемі DA2 виконаний інвертуючий тригер Шмітта, який керує
роботою польового транзистора VT1. Використовується польовий транзистор
IRL2505 типу, який має граничну напругу 1,5 В і керується логічними
рівнями.

Використання інтегрального таймера DA2 як інвертуючого тригера
Шмітта дозволяє поліпшити роботу пристрою. Заслін транзистора VT1

А.

підключений до виводу 7 DA2, що дозволяє шунтувати затвор безпосередньо
до загального проводу за низького вихідного рівня (рівень лог. «0»), що
покращує стабільність роботи пристрою. Та й сам тригер DA2 має гістерезис

ж

вхідних напруг у 1/3 і 2/3 від величини напруги живлення.
Коли транзистор VT1 на короткий час відкривається, починає протікати
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струм через індуктивність L1. У магнітному полі цієї індуктивності
запасається

енергія,

яка

після

закінчення

дії

імпульсу

створює

високовольтний імпульс напруги (його величина визначається швидкістю
зміни струму в індуктивності). «Плюс» цього імпульсу подається на «плюс»
акумулятора, а «мінус» через конденсатори СЗ, С4 подається на загальний
провід пристрою («мінус» акумулятора). Якщо конденсатори з малими
втратами й мають низький еквівалентний послідовний опір, а дроти від
пристрою до акумулятора короткі, то піковий струм в імпульсі може
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досягати приблизно 10 А. Водночас споживаний струм від акумулятора
становить близько 50 мА.
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Десульфатуючий пристрій.

Рисунок 3.4— Десульфатуючий пристрій А. Макаренка
На рисунку 3.4 наведена схема десульфатуючого пристрою, здатного
забезпечити струм до 500 А, та напругу до 50 В на банку акумулятора. У
работі [12] стверджується, що напруга менша, ніж 30 В на банку не
спроможна руйнувати кристали сульфату свинцю завдячуючи низькій
електропровідності останнього.

А.

Набір конденсаторів сумарною ємністю 15 мкФ заряджається через діод
та резистор доти поки напруга на ньому не перевищить 180 В і не
відкриється стабілітрон VD1, після чого відкривається тиристор і енергія,

ж

накопичена в конденсаторах, подається на акумулятор.
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Переваги та недоліки вище згаданих схем наведені в табл. 3.1.
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Таблиця 3.1 — Порівняння представлених схем
24
10
Простота
в
реалізації,
використовується
як
зарядний
пристрій

2

3

18
100
Висока
швидкість
відновлення,
настроювані
період імпульсів,
струм заряду й
розряду,
індикація роботи
пристрою
Короткий
час Пристрій
імпульсу
не дорогий, вимагає
дозволяє пройти потужного
реакції
трансформатора
десульфатации
(70–100 Вт), має
великі габарити.

Висновки.

4

30
300
10
500
Малі
габарити, Високі
можна
струм
та
використовувати
напруга,
для
можливість
низьковольтних
настроювати
акумуляторів,
амплітуду та
настроюється
період
період
імпульсу
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Недоліки

1

Необхідно
контролювати
рівень
заряду
акумулятора, так,
як пристрій може
його розрядити
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Схема №
Uмакс, В
Iмакс, А
Переваги

Існує
вірогідність
руйнування
пластин
акумулятора
, велика вага
та габарити,
висока ціна.

Аналіз наведених схем показує, що в даний час є двоє принципово

А.

різних підходи до вирішення поставленого завдання:

а) заряд стандартною напругою протягом декількох секунд із розрядом
1–2 с;

б) безперервний вплив великим імпульсним струмом з амплітудою в

ж

сотні вольт наносекундної тривалості шпаруватістю 10 і більше.
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Для проведення досліджень обираємо другий і четвертий варіанти схем.
Усі схеми імпульсної десульфатації за принципом дії однакові і

відрізняються елементною базою. Можливі додаткові таймери заряду,
вимірювачі залишкового напруги, індикатори роботи й ін., що не впливають
на процес десульфатації. Для експериментального дослідження було обрано
схеми за рис. 3.3 — 3.4.
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3.2 Мета дослідів
 дослідження ефектів десульфатації
 дослідження впливу електричних характеристик десульфататорів на
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електрохімічні процеси десульфатації свинцево-кислотних акумуляторів.

 дослідження десульфатації 12-ти вольтових свинцево-кислотних
акумуляторів.
3.3 Предмет дослідів

Предметом дослідів є 12-ти вольтові акумулятори ємністю від 0,8 до
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75 А·год. Характеристики даних акумуляторів наведені в табл. 3.1
Таблиця 3.1 — Досліджувані акумулятори
Ємність, А·год

CSB Battery GP1272 F2
6 — QW — 75
TRINIX 12V 4Ah
MastAK MT1208
Mototech YTR4A-BS(MF)
Bossman 6FM1.3

7,2
75
4
0,8
2,3
1,3

2,8
650
1,3
0,24
30
0.39

А.

Назва акумулятора

Номінальний
пусковий
струм, А

Залишкова
напруга, В
13,5
12,6
8,2
6,5
5,2
1,2

ж

3.4 Очікуваний результат

У процесі досліджень планується перевірити можливість десульфатації

Ко
р

кислотних акумуляторів, що знаходилися в експлуатації. В ідеалі ємність
акумулятора бажано отримати не менше початкової. Ємність акумулятора
передбачається визначати за характеристикою наведеною на рис. 1.15 за
інтервал часу 20 с.
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3.5 Модифіковані варіанти схем
Для проведення дослідів було вирішено виготовити десульфататор за
схемою, наведеною на рис. 3.3. Оскільки реалізувати дану схему можна
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Р
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багатьма способами, було вибрано варіант наведений в [1] (рис. 3.5).

Рисунок 3.1 — Модифікована схема dedivan
В процесі виготовлення конденсатор С2 було додатково зашунтовано
керамічним конденсатором.

А.

Для порівняння було вирішено виготовити ще один десульфататор за
схемою рис. 3.4, оскільки у такий спосіб ми перевіримо обидва підходи до
вирішення проблеми сульфатації — відновлення імпульсами стандартної

ж

напруги та високовольтними короткочасними імпульсами.
Схему рис. 3.4 також було модифіковано. Додані розв’язуючий

Ко
р

трансформатор Т1, вимикач SA1, запобіжник F1, елементи індикації. Також
додатково було встановлено стабілітрон VD1 та вимикач для керування
напругою імпульсу SA2.
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Рисунок 3.2— Модифікована схема А. Макаренка
3.6 Комп’ютерне моделювання

Еквівалентна схема свинцево-кислотного акумулятора.
дослідження

роботи

хімічного

джерела
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Для

живлення

зручно

представити його еквівалентною схемою заміщення [2]. Для обґрунтування
схеми заміщення свинцевого акумулятора скористаємося результатами [3]
аналітичного опису його електричних характеристик.

Виразимо змінну, утворюючу напругу на клемах акумулятора таким у
такий спосіб:

B t i(  )
U( t )   p  i( t )dt  
d   i( t )r0 ,
2
t


0
0

де

А.

t

(3.1)

 p — коефіцієнт, що характеризує зміну рівноважної ЕРС у разі

ж

проходження через акумулятор одиниці енергії;
В — постійний коефіцієнт;
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r0 — внутрішній резистивний опір акумулятора.

Відповідно до (3.1) передаточна функція свинцевого акумулятора має вигляд

де

W( p ) 

U( p )  p B 


 r0 ,
i( p )
p 2 p

i( p ) — струм;
p — оператор диференціювання.

(3.2)
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Передавальну функцію (3.2) будемо розглядати як опір акумулятора в
операторній формі. Замінивши

в (3.2) p на j , отримаємо вираз для

внутрішнього комплексного опору акумулятора
U( j )  p B 
.


i( j )
j 2 j

(3.3)
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W( p ) 

З (3.3) випливає, що внутрішній опір акумулятора має три складові, а

акумулятор може бути представлений схемою заміщення, показаною на
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рис. 3.7.

Рисунок 3.3 — Еквівалентна схема заміщення акумулятора
У відповідністю зі схемою заміщення перша складова внутрішнього

А.

опору акумулятора є ємнісною складовою, величина якої визначається як

2  103
Z1( j ) 
,
Vj

V — кількість електроліту, л.

ж

де

(3.4)

Ко
р

Друга складова визначається опором електроліту
Z 2 ( j ) 

B 
,
2 j

(3.5)

Третя складова внутрішнього опору акумулятора являє собою активний

опір і визначається опором електродів.
В [4] пропонується враховувати вплив ємності подвійного електричного

шару введенням в еквівалентну схему заміщення певної зосередженої
ємності

С ДС  К ДС S ,

(3.6)
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де

К ДС — коефіцієнт пропорційності подвійного електричного шару;
S — площа пластин/
З

урахуванням

зосередженої

ємності

представимо

акумулятор
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еквівалентною схемою заміщення, показаною на рис. 3.8.
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Рисунок 3.4 — Еквівалентна схема заміщення акумулятора

Схема заміщення відображає реальні фізичні процеси в акумуляторі.
Зміна рівноважної ЕРС акумулятора відповідає зміні величини заряду
конденсатора Ср, діод VD обмежує рівноважну ЕРС при заряді величиною е0.
Концентрація поляризації електродів акумулятора моделюється шляхом
довгої RC-лінії, процеси в якій описуються рівнянням

А.

dU 1 d 2U

.
dt rc dx 2

(3.7)

Розподіл напруги вздовж довгої лінії відповідає розподілу концентрації

ж

розчину електроліту в напрямку, перпендикулярному поверхні електрода.
Зважаючи на ЕРС поляризації та граничні умови нестаціонарної дифузії
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з (3.7) та [5, 6], отримуємо:

де

r

0,052
1
ZFS
,
; C

ZFSD
rD 0,052

(3.8)

Z — число електронів;

F — число Фарадея;
D — коефіцієнт дифузії.
З огляду на те, що площа поверхні межі «електрод – розчин» електроліту

пов’язана з кількістю активної маси таким співвідношенням:
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S  K S [ m0  m ]

де

2

3,

(3.9)

КS — постійний коефіцієнт;
m0 — початкова кількість активної маси;
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m  [ m1  m2  m3 ] — «дефект маси», тобто кількість активної маси,
що не бере участі в струмоутворюючих процесах.
Остаточно отримаємо:

0,052

r

ZFK S [ m0  m ]
2

3

;

(3.10)

3

; C ДЕ [ m0  m ]

2

3.

(3.11)

О
.,
Р

ZFK S [ m0  m ]
C
0,052

2

Описана еквівалентна схема заміщення відображає основні процеси,
що проходять у свинцево-кислотному акумуляторі, і може бути використана
для визначення технічного стану акумулятора, як, наприклад, у роботі [19].
Врахувати всі процеси, які відбуваються під час десульфатації
практично неможливо, тому доцільніше використати більш просту схему

А.

заміщення, яка представлена на рис. 3.9.

Моделювання процесів десульфатації було проведено в програмному
середовищі LTspice XVII. В еквівалентній схемі заміщення свинцево-

ж

кислотного акумулятора було враховано індуктивність L1=1,5 мкГн, яка є
індуктивністі вторинної обмотки трансформатора та акумулятора, і впливає
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на перебіг електричних процесів.

Рисунок 3.9 — Еквівалентна схема заміщення акумулятора
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У процесі моделювання було виявлено, що імпульс джерела живлення
(десульфататора) створює затухаючі коливання, кількість яких зменшується
зі збільшенням ємнісної складової або зменшенням активного опору
акумулятора. При відновленні акумулятора обидві складові змінюються.
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Отримані характеристики сигналу наведені на рис. 3.10 — 3.13. У зв’язку з

тим, що амплітуда імпульсу 60 В, а амплітуда пере коливань відрізняється
більше, ніж на порядок на графіках представлена виключно амплітуда

А.
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переколивань.

Рисунок 3.10 — Форма імпульсу за сталого Rа = 1,2 Oм. C = 5 нФ (чоний); 50
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ж

нФ (синій); 500 нФ (червоний)
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Рисунок 3.11 — Форма імпульсу за сталого C = 5 нФ. Rа = 1 Oм (чоний);

ж

А.
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3 Ом (синій); 6 Ом (червоний); 10 Ом (зелений)
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Рисунок 3.12 — Форма імпульсу за сталого C = 50 нФ. Rа = 1 Oм (чоний);
3 Ом (синій); 6 Ом (червоний); 10 Ом (зелений)
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Рисунок 3.13 — Форма імпульсу за сталого C = 500 нФ. Rа = 0,6 Oм (чоний);
1 Ом (червоний); 3 Ом (зелений)

3.7 Прилади та інструменти для проведення експерименту
 блок живлення ТЕС-7;

 модифікований десульфатуючий пристрій dedivan;

А.

 модифікований десульфатуючий пристрій А. Макаренка;
 мілівольтметр DT9208A;

 осцилограф високочастотний С1–75, низькочастотний С1–65А;

ж

 вимірювач інтервалів часу (таймер смартфону).
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3.8 Методика проведення експерименту.
Перед десульфатацією акумулятор перевіряється мілівольтметром

DT9208A на залишкову напругу.
Визначається залишкова ємність підключенням резистора 10 Ом до клем

акумулятора на 20 с. Одночасно фіксується зміна залишкової напруги.
Відповідно до графіків рис. 1.15 орієнтовно можна визначити ємність
акумулятора.
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Проводиться огляд батареї на предмет дефектів корпусу, очистка клем
та поверхні акумулятора.
Акумулятори ставляться на зарядку на чотири години від постійного
джерела живлення ТЕС-7 напругою 14 В. Паралельно ТЕС-7 вмикається
пристрій

dedivan.

Форма

імпульсу

контролюється
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десульфатуючий

осцилографами С1–75 або С1–65А. Якщо період імпульсів і їхня- форма не
змінюються, можна зробити попередній висновок про неможливість
відновлення такого акумулятора. У протилежному випадку проводиться

подальша десульфітація з фіксацією форми та амплітуди імпульсу на
осцилографі.
акумулятора
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По закінченні десульфатації відбувається контрольна перевірка напруги
мілівольтметром

DT9208A,

спостерігається,

чи

тримає

акумулятор заряд за методикою наведеною вище і визначається залишкова
ємність.

Проводиться добова витримка акумулятора без навантаження й
повторна перевірка ємності акумулятора.

А.

За отриманим результатом приймається рішення про подальше
відновлення або безперспективність відновлення акумулятора.
Акумулятори, що не підлягають відновленню, перевіряються на

ж

можливість десульфатації за модифікованою схемою А. Макаренка. Якщо
зарядні імпульси на акумуляторі відсутні, то до клем акумулятора

Ко
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паралельно з десульфататором приєднується резистор 10 Ом 10 Вт. Після
витримки 2–3 години під дією десульфататора резистор від’єднується.
Перевіряється наявність зарядних імпульсів. У разі їхньої відсутності
робиться висновок про неможливість подальшої десульфатації. За наявності
імпульсів продовжується десульфатація без додаткового резистора до
відновлення акумулятора. Форма імпульсу має вигляд спадаючої експоненти,
крутість якої залежить від надбаної ємності акумулятора. Обов’язковий
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контроль за температурою корпусу акумулятора (не повинна перевищувати
50 ºС).
3.9 Результати експерименту
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Десульфатори за наведеними схемами були виготовлені (рис. 3.14) і
проведені попередні дослідження їхньої взаємодії з різними акумуляторами.
Отримані такі результати:
 справний

акумулятор

шунтує

акумулятора;

напругу

імпульсу

до

напруги

 засульфатовані старі акумулятори або зовсім не шунтують імпульс,

О
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або шунтують його частково;
 спостерігається
десульфататора

ударне

dedivan,

що

збудження

складається

коливального

з

вихідної

контуру

індуктивності

трансформатора десульфататора, індуктивності і ємності акумулятора;
 у десульфататора за схемою А. Макаренка напруга на акумуляторі
спадає за експонентою від 180 В до залишкової напруги акумулятора. Час

А.

зменшення напруги залежить від ступеню сульфатації акумулятора і
вироджується в наносекундні імпульси амплітудою приблизно 30 В у
робочого акумулятора;

ж

 на засульфатований акумулятор упродовж тривалого часу (до десятків
мс) діє висока напруга, що може призвести до його остаточної руйнації;

Ко
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 без використання осцилографа діагностика акумулятора і процес його

відновлення практично неможливі.
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а

б

А.
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Рисунок 3.14 — Виготовлені десульфататори: а) dedivan; б) Макаренка
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ж

Рисунок 3.15 — Форма імпульсів десульфататора dedivan

Рисунок 3.16 — Форма імпульсів десульфататора Макаренка

а
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б

Рисунок 3.17 — Типова осцилограма напруги на акумуляторі від

десульфататора dedivan. Ціна поділок: 5 В, 2 мкс: а) акумулятор не підлягає

А.

О
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Р

відновленню; б) акумулятор можна відновити

а

б

Рисунок 3.18 — Типова осцилограма напруги на акумуляторі від

ж

модифікованого десульфататора А. Макаренка. Ціна поділок: 10 В, 5 мкс: а)

Ко
р

акумулятор не підлягає відновленню; б) акумулятор можна відновити
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Можливість відновлення для досліджуваних акумуляторів наведена в
табл. 3.2.
Таблиця 3.2 — Результат відновлення акумуляторів

CSB Battery GP1272 F2
6 — QW — 75
TRINIX 12V 4Ah
MastAK MT1208
Mototech YTR4A-BS(MF)
Bossman 6FM1.3

Форма імпульсу,
рис.
3.17б, 3.18б
3.17б, 3.18б
3.17а, 3.18а
3.17а, 3.18а
3.17а, 3.18а
3.17а, 3.18а

Можливість
відновлення
Так
Так
Ні
Ні
Ні
Ні
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Назва акумулятора
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3.10 Оцінка відповідності отриманих результатів очікуваним

Десульфататори за схемами dedivan і модифікованою А. Макаренка
можуть слугувати індикатором можливості відновлення акумулятора, дають
можливість оцінити внутрішній опір, ємність, а, відповідно, і ступінь
засульфатованості

акумулятора.

Амплітуда

імпульсу

впливає

на

ефективність десульфатації акумулятора, і підбирається залежно від ступеню

А.

засульфатованості.

Десульфатація свинцево-кислотних акумуляторів може мати оборотний
характер. Можливість відновлення напряму залежить від якості акумулятора,

ж

а саме кількості свинцю. Акумулятори, що експлуатуються в умовах
підвищеного вібраційного навантаження здебільшого неможливо відновити

Ко
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через осипання активної маси.
Всупереч очікуванням не вдалося відновити всі засульфатовані

акумулятори.
Результати експериментів дозволяють стверджувати, що існують

режими імпульсів
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3.11 Рекомендації для подальшого удосконалення десульфататорів
або режимів роботи з ними
Для подальшого вдосконалення схем десульфататорів потрібні додаткові
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дослідження електрохімічних процесів в акумуляторі.
Потужність і амплітуда імпульсу десульфататора повинні бути
узгоджені з характеристиками акумулятора.

Доцільно в схему десульфататора ввести блок контролю температури

акумулятора, а також мікропроцесорне керування параметрами імпульсу
залежно від ступеню десульфатації.

О
.,
Р

Не доцільно використовувати електронно-променевий осцилограф для
десульфатації в польових умовах. Візуалізацію імпульсів можна проводити
використовуючи різноманітні гаджети (планшет, смартфон, ноутбук та ін.).
Для цього доцільно розробити безпровідний адаптер передачі імпульсів.
3.12 Висновки

1. У ході теоретичних досліджень отримано такі результати:

А.

 на основі аналізу літературних джерел встановлені фізико-хімічні
процеси, що відбуваються в процесі експлуатації кислотних акумуляторів.
 обрані схеми десульфатації. Виготовлені пристрої десульфатації за

ж

схемами dedivan і модифікованою А. Макаренка.
 проведене моделювання поведінки акумулятора під час десульфатації

Ко
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десульфататором за схемою dedivan. Отримані результати співпали з
очікуваними.
 розроблена методика десульфатації за допомогою десульфататорів,

виконаних за схемами dedivan та модифікованою А. Макаренка.
2. Проведені експериментальні дослідження десульфатації 6-ти різних
акумуляторів. У процесі експериментів отримані наступні результати:
 із 6-ти акумуляторів, що досліджувались відновити вдалось два;

85
 за формою імпульсу на клемах акумулятора під час десульфатації
можна зробити попередні висновки про можливість відновлення вже на
перших хвилинах експерименту;
 десульфататор за схемою А. Макаренка не можна використовувати для
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відновлення сильно засульфатованих акумуляторів;

 у разі відновлення сильно засульфатованих акумуляторів кращі
результати десульфатації можна отримати поєднанням першого і другого

варіантів десульфататорів і при одночасному зарядному струмі від зарядного
пристрою в межах 0,1 — 10 % від ємності акумулятора (до 0,1 С);

 відновленню підлягають відносно працездатні акумулятори, старі
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акумулятори за даною методикою відновити практично неможливо.
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ж

А.

3. Результати досліджень викладені в [20–22].
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4 РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП-ПРОЕКТУ
4.1 Обґрунтування сутності стартап проекту
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Стартап, як форма малого ризикового (венчурного) підприємництва,
упродовж останнього десятиліття набула широкого розповсюдження у світі

через зниження бар’єрів входу в ринок (із появою інтернету, як інструменту
комунікацій, та збуту стало простіше знаходити споживачів та інвесторів,
займатися пошуком ресурсів, перетинати кордони між ринками різних країн),

і вважається однією із наріжних складових інноваційної економіки, оскільки
завдяки мобільності, гнучкості та великої кількості стартап проектів загальна
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маса інноваційних ідей зростає. Проте створення та ринкове впровадження
стартап проектів відзначається підвищеною мірою ризику, ринково
успішними стає лише невелика частка, що за різними оцінками складає від
10 % до 20 %. Ідея стартап проекту, взята окремо, не вартує майже нічого:
головним завданням керівника проекту на початковому етапі його існування

є перетворення ідеї проекту в працюючу бізнес-модель, що починається із

А.

формування концепції товару (послуги) для визначеної клієнтської групи за
наявних ринкових умов. Розроблення та виведення стартап-проекту на ринок
передбачає здійснення низки кроків, у межах яких визначають ринкові
проекту,

графік

та

принципи

організації

виробництва,

ж

перспективи

фінансовий аналіз та аналіз ризиків і заходи з просування пропозиції для
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інвесторів.

4.1.1 Ідея
За даними AUTO-Consulting на 2016 рік в Україні кількість автомобілів

на 1000 громадян складала 202 одиниці. Станом на 2012-й рік ця цифра
складала 187 одиниць. Поступово кількість автомобілів на руках у населення
зростає. Типовою проблемою для автомобілістів є нетривалий термін
експлуатації стартерних акумуляторів.
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За прийнятою на сьогодні теорією основною причиною зменшення
ємності

акумуляторної

батареї

є

сульфітація

свинцевих

пластин.

Пропонувалося багато методів їхнього відновлення, проте жоден із них не
реалізувався

в

масовому

виробництві.

Ідея

полягає

в

дослідженні
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ефективності методу десульфатації пластин акумулятора імпульсним
струмом високої амплітуди. Варто зазначити, що в разі підтвердження

ефективності якогось цього методу, сфера його застосування не обмежиться
лише автомобільною промисловістю, але пошириться й на іншу техніку, де
використовуються такі акумулятори або акумулятори типу GEL та AGM.
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4.1.2 Опис пристрою

За задумом планується виготовити дусульфатуючий пристрій, який
буде під’єднуватися до акумулятора та відновлювати його ємність підчас
експлуатації, або коли акумулятор знятий з автомобіля.

Під час експериментальних досліджень було виготовлено 2 макета
даного пристрою, які мають різні характеристики, проте кінцева мета в них
одна.
не

А.

Перший пристрій відновлює акумулятор прямо під капотом автомобіля,
залежно

від

роботи

двигуна.

Живлення

приладу

відбувається

безпосередньо від акумулятора, або генератора автомобіля (мотоцикла,

ж

трактора). Десульфататор накопичує за певний час енергію, яку потім віддає
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на акумулятор у формі імпульсу.
Конструкція даного пристрою складається з маленького квадратного

блоку (130х70х36 мм). З боків розташовані клеми. На фронтовій стороні
планується встановити LCD дисплей для відображення поточного стану
акумулятора. Також передбачається встановити світлодіод для індикації, та
кнопку вимкнення.
Другий пристрій відновлює акумулятор, лише коли той від’єднаний від
електромережі автомобіля. Принцип його роботи полягає в подачі на АКБ
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імпульсів високої напруги (до 30 В на банку). Живлення приладу
відбувається за рахунок мережі.
Пристроєм для десульфатації є квадратний блок із роз’ємами живлення,
елементами управління та індикації, клемами. Розміри досить суттєві —
вага

—

3

кг.

Для

більшої

конкурентоспроможності
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200х200х200;

передбачається закласти функцію звичайної зарядки (випрямляча) — так

покупці будуть впевнені, що покупка їм може знадобитися в будь-який
момент. Наприклад взимку, коли акумулятор розряджений і не може завести
двигун, користувач із легкістю зможе використати даний пристрій.
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4.1.3 Напрями використання

Використання пристрою є можливим як у побутових приміщеннях
таких, як будинок, гараж, так і для промислових цілей, наприклад, сховище,
теплиця, підвальні приміщення. Використання першого пристрою можливе
також безпосередньо під капотом автомобіля.
4.1.4 Цільові групи споживачів

А.

Цільовими для даного пристрою є групи споживачів, що володіють
автомобілем, мотоциклом, мопедом, вантажним автомобілем, трактором,
тягачем, моточовном, або іншою технікою, у якій використовується

ж

свинцево-кислотний

акумулятор.

Чим

більш

габаритна

техніка

використовується, тим вигідніше людині купити десульфатуючий пристрій,
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аніж кожні три роки купувати новий, дорогий акумулятор.
4.1.5 Потреби, що будуть задоволені
 скорочення витрат на покупку нового акумулятора, через збільшення

терміну експлуатації старого;
 можливість зарядки акумулятора десульфатуючим пристроєм;
 відновлення вже відпрацьованих акумуляторів;
 профілактика сульфатації.
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4.2 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту
Визначення ринкових можливостей, які можна використати під час
ринкового впровадження проекту, та ринкових загроз, які можуть
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перешкодити реалізації проекту, дозволяє спланувати напрямки розвитку
проекту з урахуванням стану ринкового середовища, потреб потенційних
клієнтів та пропозицій проектів-конкурентів.

Окрім вивчення поведінки споживачів, комплексне дослідження ринку
передбачає аналіз ринкових можливостей, перспектив розвитку попиту на

товар, позиції конкурентів на ринку, їхні сильні і слабкі сторони, які

О
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відкриваються перед продажем товару. Визначення ринкових можливостей,
які можна використати під час ринкового впровадження проекту, та
ринкових загроз, які можуть перешкодити реалізації проекту, дозволяє
спланувати напрями розвитку проекту з урахуванням стану ринкового
середовища,

потреб

конкурентів.

потенційних

клієнтів

та

пропозицій

проектів-

Аналіз ринкових можливостей (чи то підприємства, чи то стартап

А.

проекту) є однією з початкових і, відповідно до цього, особливо важливою
стадією встановлення ринкових можливостей. Кожен підприємець повинен
реально оцінити свої наявні можливості та нові, які відкриваються на ринку.

ж

Це особливо значимо, оскільки жодна із діючих на ринку структур не може
постійно покладатися на досягнуте місце на ринку, адже, цілком зрозуміло,

Ко
р

що тривалість життя послуги чи товару незначна. Кожна компанія чи фірма
повинна реально оцінити свої потенційні можливості, зокрема, сильні і
слабкі сторони своєї діяльності.
4.2.1 Аналіз конкуренції на ринку
Аналіз ринку для продажу блоку автоматичного керування живленням
розпочнемо з визначення загальних рис конкуренції на ринку, які буде
занесено до табл. 4.1
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Таблиця 4.1 — Ступеневий аналіз конкуренції на ринку
Особливості
конкурентного
середовища

У чому проявляється
дана характеристика
Є певна кількість
конкурентів

фірм-

2. За галузевою ознакою:
внутрішньогалузева

Прилад виготовляється лише
в
радіоелектронній
промисловості

О
.,
Р

3. За характером
конкурентних переваг:
нецінова

Необхідно просувати
товар за допомого
реклами
Знання особливостей
виробництва в нашій
галузі можна стежити
за
досягненнями
конкурентів та йти в
ногу
з
часом,
застосовуючи такі ж
технології
та
інноваційні методи.
Можливість
розроблення
якісної
апаратури з дорогими
комплектуючими, без
втрати
цільових
споживачів
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1. Тип конкуренції:
чиста

Вплив на
діяльність
підприємства

Здебільшого
товари
додатковими
якістю й под.

конкуруючі
відрізняються
функціями,

Після загального аналізу конкуренції проводиться більш детальний
аналіз умов конкуренції в галузі.

А.

Є поділ конкурентів на прямих, непрямих, товарних і неявних. Прямі
конкуренти — це підприємства, які пропонують аналогічні товари (послуги)
тим же категоріям покупців, непрямі — які пропонують різні товари (товари-

ж

субститути) одним і тим же категоріям споживачів.
На сьогодні в Україні виготовляються два подібні прилади — «Днепр —

Ко
р

4М» та «Long Life Battery». Серед китайських найпоширеніший — «Clean
Power». Іноземні фірми: Auto Welle, Einhell — Німетчина; Hyundai, Daewoo
— Корея; Telwin — Італія; GYSMI — Франція, та ін. Розглянемо переваги та
недоліки нашого проекту в табл. 4.2. Характеристики візьмемо з моделі
аналізу конкуренції в галузі М. Портера.
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Таблиця 4.2

— Визначення

сильних, слабких

та нейтральних

характеристик ідеї проекту

2
3
4
5
6
7

Патенти на
продукти
Законодавчі
обмеження
Рівень
чутливості
до зміни цін
Лояльність
споживачів
Торговельни
й знак
Доступ до
ресурсів
Доступ до
каналів
розподілу

Мій
проект

Clean
Power

Відсутні

Відсутні

Відсутні

Присутні

Середній

Високий

Висока

Низька

Long Life
Battery

Днепр — W N
4М

Відсутні

Відсутні

Присутні

Відсутні

+

Високий

Середній

+

Середня

Висока

S
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1

Товари конкурентів

О
.,
Р

Технікоекономічн
№
і
п/п
характери
стики ідеї

+

+

Відсутній

Присутній

Відсутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

Присутній

+

Присутній

Відсутній

Відсутній

Присутній

+

+

А.

4.2.2 Аналіз чинників конкурентоспроможності

На основі аналізу конкуренції, а також з урахуванням характеристик ідеї
проекту

визначимо

та

обґрунтуємо

Ко
р

ж

конкурентоспроможності, які занесемо до табл.4.3.

перелік

факторів
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Таблиця 4.3 — Обґрунтування факторів конкурентоспроможності

Якість

2

Ціна

3

Естетичність

4

Безпека

5

Суб’єктивний

Товар має хороші технічні характеристики, технічний рівень
проектування,
фізичні
властивості,
конструкцію,
функціональні характеристики, високу надійність, а також
безпеку.
Перший прилад має не високу ціну, але й менший
функціонал у порівнянні з більш дорожчим другим
приладом. Загалом ціна на рівні ціни аналогів конкурентів
Перший пристрій виконано в компактному естетичному
корпусі з високоякісних матеріалів. Другий габаритний
проте також естетичний.
Перший пристрій повністю безпечний. Під час роботи з
другим потрібно дотримуватися правил безпеки.
Товар є якісним та надійним тому, що професійна
підготовка робітника, його фізіологічні та емоційні
можливості є високими.

О
.,
Р

1

Обґрунтування чинників, що роблять фактор
для порівняння конкурентних проектів
значущим

І-6
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Фактор
№ конкурентоспром
ожності

Отже, з огляду на всі вищезазначені фактори конкурентоспроможності,
які роблять товар лідером серед конкурентів можна сказати, що товар можна
представляти на ринку.

4.2.3 SWOT-аналіз стартап-проекту
ринкового

аналізу

А.

Після

можливостей

впровадження

проекту

проведемо SWOT-аналіз, тобто, складемо: матрицю аналізу сильних
(Strength) та слабких (Weak) сторін, загроз (Troubles) та можливостей

ж

(Opportunities) на основі виділених ринкових загроз та можливостей, та

Ко
р

сильних і слабких сторін і занесемо до табл. 4.4.
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Таблиця 4.4. — SWOT-аналіз стартап-проекту
Слабкі сторони

Можливості

Загрози

невідома компанія;
нова продукція;
невеликий стартовий
капітал;
слабкий маркетинг.

розширення
функціоналу;
нові технології;
підвищення ціни;
залучення спонсорів;
додаткові послуги;
співпраця з іншими
компаніями;
збільшення реклами.

товари-замінники;
нові товари на
ринку;
зміна
тенденції
попиту;
активність
конкурентів;
економічний спад.

О
.,
Р

Провівши
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Сильні сторони
інноваційна ідея;
висока надійність;
висока якість;
доступна ціна;
зручність
у
використанні;
відмінні
характеристики;
невисока
собівартість;
задоволення
клієнтів;
висока кваліфікація
робітників;
якісне обладнання.

SWOT-аналіз

можна

зробити

висновок,

що

випуск

розроблюваного пристрою є доцільним, він має суттєві переваги, а, отже,
достатні можливості для виходу на ринок та завоювання своєї цільової
аудиторії.

А.

4.3 Стратегія ринкового впровадження потенційного товару
4.3.1 Фінансування проекту
Бізнес-інкубатор.

ж

Бізнес-інкубатор — організація, яка надає на певних умовах і на певний

час спеціально обладнані приміщення та інше майно суб’єктам малого та

Ко
р

середнього підприємництва, що розпочинають свою діяльність, для сприяння
в набутті ними фінансової самостійності. Окремим видом бізнес-інкубаторів
є інноваційні бізнес-інкубатори.
На сьогодні в Україні найбільш відомими є такі організації: GrowthUP,

Polytego, EastLabs, Founder Institute, WannaBiz, Happy Farm, iHUB.
Бізнес-ангели.

Саме з підтримкою бізнес-ангелів стартували такі проекти, як Twitter, Google,
PayPal, Facebook, Skype.
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Бізнес-ангел — це фізична особа, яка готова вкладати власні кошти в
стартап на нульовому або початковому етапі, в обмін на частку в
майбутньому підприємства. Як правило, мова йде не про контрольний, а про
блокувальний пакет акцій, тобто більше 25 %, але менше 51 %. Саме з

PayPal, Facebook, Skype.
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підтримкою бізнес-ангелів стартували такі проекти, як Twitter, Google,

Здебільшого бізнес-ангели інвестують паралельно в кілька проектів,
заздалегідь розраховуючи, що частина з них не окупить вкладень, деякі

вийдуть на мінімальну заплановану рентабельність, і лише деякі дадуть
прибуток у розмірі 1:5 або 1:10 щодо до суми інвестицій.

О
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Приватні інвестори існували в Україні й раніше, просто не було терміна

«бізнес-ангел». Від портфельного інвестора бізнес-ангел відрізняється тим,
що готовий не тільки вкладати фінансові кошти, а й допомагати стартаперам
власними діловими зв’язками і досвідом роботи на ринку.
Українських бізнес-ангелів можна умовно розділити на троє категорій.
Перша — досвідчені підприємці, які вже готові робити give back — щось

А.

повертати суспільству. Друга — топ-менеджери компаній, які інвестують у
стартапи щоби диверсифікація джерел доходів. Третя категорія —
співробітники венчурних фондів, які знайомі з інвестуванням у стартапи за

ж

родом своєї діяльності і приймають рішення стати бізнес-ангелом.
Венчурні фонди.

Ко
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На початкових етапах розвитку проекту за консультацією та допомогою

розробники звертаються до стартап інкубаторів та бізнес-ангелів. Але коли
компанія вже надто велика потрібні сильні партнери, які зможуть не тільки
профінансувати подальший розвиток, але й допомогти в прийнятті важливих
рішень, тоді саме час звернути увагу на венчурні фонди.
Венчурний фонд — інвестиційна компанія, що працює виключно з
інноваційними підприємствами та проектами (стартапами). Венчурні фонди
здійснюють інвестиції в цінні папери або підприємства з високим або

95
порівнянно високим ступенем ризику в очікуванні надзвичайно високого
прибутку. Зазвичай такі вкладення здійснюються у сфері новітніх наукових
розробок, високих технологій. Як правило, 70–80 % проектів не приносять
Краудфандинг.
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віддачі, але прибуток від решти 20–30 % окупає всі збитки.
Краудфандингова кампанія дає можливість розповісти звичайним
інтернет користувачам про свою ідею, отримати від них відгуки, зробити
попередній продаж свого продукту і спробувати свої сили в залученні цих

самих інвестицій. Це абсолютно безоплатна можливість за відсутності

фінансових ризиків випробувати все, що людина знає про маркетинг,
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продажі, і под. На краудфандингових майданчиках пропонується придбання

«акцій» майбутнього проекту, за якими стоїть право на подальшу винагороду
для інвестора від компанії-стартапу. Якщо проект планує налагодити випуск
унікальної продукції, в «акціонера» з’являється можливість отримати в
подарунок її примірник. Гроші перераховуються зацікавленими особами, у
тому числі й на безоплатній основі.

А.

Серед найпопулярніших сайтів стартапу у світі: Kickstarter, IndieGoGo,
RocketHub.

Першим в Україні майданчиком колективного фінансування став

ж

«Спільнокошт», створений у 2012 р на базі платформи соціальних інновацій
«Велика Ідея». За двоє років тут було залучено 3,8 млн грн, але тільки
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нещодавно заявки стали подавати комерційні проекти.
У лютому 2013 р створена друга українська платформа Na-Starte. За цей

час запущено понад 40 проектів (і приблизно 300 залишилися на стадії
створення або модерації), 90 % всіх опублікованих проектів — комерційні.
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4.3.2 Команда для розробки проекту
На тому чи іншому етапі від виникнення ідеї до виготовлення продукції
виникає питання де знайти команду, зі скількох людей вона має складатися
Знайти правильних співзасновників.
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та ін. Є декілька основних принципів підбору команди для стартапу.
Найвдаліші стартапи робляться командами з 2–3 осіб. Засновники
стартапу — це люди, що володіють ключовими компетенціями, необхідними
для роботи проекту. Вони повинні бути захоплені самою ідеєю й повинні
бути здатні, як наслідок, стійко переносити всі тяготи праці.
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Компетенції цих людей не повинні повторюватися, а повинні
взаємодоповнювати один одного, покриваючи всі ключові області: розробку,
продажу та маркетинг.

Знайти правильних виконавців.

Не можна будувати ілюзій — якщо ви самі, як засновники й ідеологи
проекту, не уявляєте на загальному рівні, як можна вирішувати те чи інше
задання, то практично ніякої взятий вами співробітник, який отримав

А.

завдання із серії «піди туди — не знаю куди», не зможе її вирішити.
Дешевизна — не єдиний критерій вибору співробітника.
Пошук необхідної команди можна здійснити представленими нижче

ж

інтернет платформи.
Team Finding — сервіс, який об’єднує керівників проектів, що шукають

Ко
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фахівців для реалізації найсміливіших ідей, і людей, які мріють працювати в
стартапі.

Pruffi — рекрутингове агентство, спеціалізується на пошуку ключових і

рідкісних фахівців у різних професійних галузях. Закривають найскладніші
вакансії

й

шукають

кандидатів

тільки

через

власних

експертів

і

краудсорсінговий сервіс PRUFFI Friends, ніколи не використовуючи відкриті
джерела. Це дозволяє знаходити навіть тих фахівців, чиє резюме відсутня в
інтернеті.
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Spark — платформа для обміну досвідом та розміщення вакансій. Тут
збираються технологічні проекти для того, щоби розповісти про себе,
поставити запитання, знайти перших партнерів і інвесторів. У базі «Спарка»
зареєстровано вже понад 2 000 проектів.
 розробник приладу;
 інженер-конструктор;
 монтажник.
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Для розробки пристрою для десульфатації на першому етапі необхідні:

На наступних етапах зі збільшенням обсягів виробництва приладів та
виходом товару на ринок планується розширення персоналу, залучення

О
.,
Р

спеціалістів з області реклами та інтернет маркетингу.

4.3.3 Перспективи реєстрації стартап проекту

Для визначення країни, у якій можна зареєструвати виробництво,
потрібно провести аналіз виробничих чинників, визначити де будуть
закупатися чи виготовлятися комплектуючі, визначитися з персоналом.
Абсолютна більшість комплектуючих РЕА буде замовлятися з Китаю.

А.

Крім того, в умовах серійного виробництва, виготовляти друковані плати
потрібно буде там же. Причина цього: великі затрати на відкриття власного
виробництва; неякісне виробництво друкованих плат, обмежені технологічні

ж

можливості на підприємствах України. Виробництво друкованих плат в

Ко
р

Україні обґрунтоване лише за маленьких партій та необхідності зробити це
терміново.

Корпусні вироби, зокрема елементи листового металу та фрезеровані

деталі, доцільно виробляти в Україні, оскільки за кордоном ціна буде
набагато вище. Також довга доставка тестових зразків сповільнить
виробництво.
Тому, на мою думку, на першому етапі є сенс реєструвати підприємство
саме в Україні.
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Переваги:
 порівняно дешева робоча сила, включаючи кваліфіковані кадри, що
здешевлює кінцевий продукт;
 можливість оформити ФОП, що зменшить податкове навантаження;
гравіювання тощо;
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 дешеві ціни на операції з листовим металом, фрезерування,
 через низький рівень життя люди хочуть зекономити на покупку
нового акумулятора, тому будуть зацікавлені в нашому пристрої.
Недоліки:

 прогалини в законодавстві, корупція;

О
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 нестабільність курсу;

 невпевненість у завтрашньому дні.
4.4 Висновки

У даному розділі розглянулися перспективи виготовлення та виведення
на ринок десульфататорів автомобільних акумуляторів. Пристрої, що

А.

проектуються можна буде застосовувати в багатьох сферах життя, а не лише
в авто-техніці. Цільова аудиторія охоплює приблизно 20 % населення
України. Проект має як слабкі, так і сильні сторони, проте цілком

ж

конкурентно спроможний. На ринку присутня певна кількість фірм
конкурентів, проте жодна з них не має монополії в цій галузі. Значною

Ко
р

перевагою є відсутність необхідності максимально здешевлювати товар. На
мою думку. проект має перспективи та цілком може себе окупити.
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5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЯХ
Дана магістерська дисертація орієнтована на дослідження ефективності
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методу десульфатації свинцево-кислотних акумуляторів. Для проведення

даних досліджень використовується спеціальний електронний пристрій —
десульфататор.

Тому, у цьому розділі виконано оцінку основних потенційно шкідливих

і небезпечних чинників під час роботи в лабораторії, під час проведення

експериментальних досліджень. Також запропоновані технічні рішення та
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організаційні заходи з безпеки й гігієни праці та виробничої санітарії і
визначені основні заходи з безпеки в надзвичайних ситуаціях.

Основна увага, у цьому розділі, приділена захисту з електробезпеки та
організації комфортних та безпечних умов праці на робочих місцях.
5.1 Визначення основних потенційно шкідливих та небезпечних
виробничих чинників

А.

Основні потенційно шкідливі та небезпечні виробничі чинники, які
мають місце під час розробки та налагоджувані даного пристрою, є :
 наявність електромагнітного випромінювання;

ж

 можливість ураження електричним струмом;

Ко
р

 невідповідність параметрів мікроклімату санітарним нормам та

правилам;

 група

психологічне.

психофізичних

чинників:

перевантаження

фізичне

та
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5.2 Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки та гігієни
праці та виробничої санітарії
5.2.1 Електробезпека
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Відповідно до ОНТП24-86 та ПУЕ науково-дослідницька лабораторія
належить до приміщень без підвищеного ризику поразки персоналу

електричним струмом, оскільки відсутні підвищена температура, вологість,
підлога не електропровідна, відсутня можливість одночасного дотику до

металевих конструкцій будівлі, що мають контакт з землею з одного боку та
металевих частин електричного обладнання з іншого боку.
Устаткування,
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Виробниче електроустаткування належить до приладів до 1000 В.
що

використовується

у

науково-дослідницьких

випробуваннях, відповідно до ГОСТ 12.2.007.0-75 належить до устаткування
класів 0, 0І, і І за електрозахистом, а спроектований стенд відповідно до
цього нормативного акту належить до 0І класу за електрозахистом.
Оцінка рівня небезпеки дотику до струмоведучих частин належить до
визначення сили струму, що протікає через тіло людини, і порівняння його із

А.

допустимим значенням відповідно до ГОСТ 12.1.038-88. У загальному
випадку допустима величина струму, що протікає через тіло людини не
перевищує приведених значень.
процесі

ж

В

виконання

розрахунків

для

дипломного

проекту

Ко
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використовувався персональний комп'ютер — згідно з ГОСТ 12.2.007.0-75
системний блок належить до І класу та ВДТ — до II класу за
електрозахистом. Для правильного визначення необхідних засобів та заходів
захисту від ураження електричним струмом необхідно знати допустимі
значення напруг доторкання та струмів, що проходять через тіло людини.
Гранично допустимі значення напруги доторкання та сили струму для

нормального (безаварійного) та аварійного режимів електроустановок під час
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проходження струму через тіло людини по шляху «рука – рука» чи «рука –
ноги» регламентуються ГОСТ 12.1.038-88.
Граничнодопустимі значення сили струму (змінного та постійного), що
проходить через тіло людини за тривалості дії більше ніж 1 с нижчі за
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пороговий невідпускаючий струм, тому при таких значеннях людина,

доторкнувшись до струмопровідних частин установки, здатна самостійно
звільнитися від дії електричного струму.

Основними технічними засобами, що забезпечують безпеку робіт (згідно

з ПУЕ-87, ГОСТ 12.1.009-76) є: надійна ізоляція, захисне заземлення,
занулення, захисне відключення, засоби індивідуального захисту.
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Розрахунок вимикаючої здатності електромережі у разі аварійного
режиму роботи електрообладнання.

Виконаємо розрахунок ланцюга захисного відключення при короткому
замиканні (КЗ). Струм КЗ можна обчислити за формулою:
𝐼КЗ =

𝑈Ф

𝑅0 +𝑅Ф +𝑍ТР

,

де 𝑈Ф = 220 В — напруга фазного проводу;

А.

𝑅0 = 1,6 Ом — опір нульового проводу;
𝑅Ф = 1,8 Ом — опір фазного проводу;

ж

𝑍ТР ≅ 0,1 Ом — еквівалентний опір трансформатора.

Ко
р

Розрахуємо

𝐼КЗ =

220
= 62,85 А.
1,6 + 1,8 + 0,1

максимальну

напругу

дотику

до

корпусів

електрообладнання у разі аварійного режиму роботи електрообладнання:
𝑈ДОТ= 𝐼КЗ 𝑅0 = 44,9 ∙ 1,6 = 71,84 В.

Струм спрацьовування автоматів захисту повинен бути в 1,4 рази менше

струму короткого замикання за струму до 100 А. Знайдемо необхідну
величину струму 𝐼СПР автомату струмового захисту.
𝐼СПР =

62,85
= 44,9 А.
1,4
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Отже,

струм

спрацьовування

автомата

повинен

бути

менше

44,9 А.
Відповідно до ГОСТ 12.1.038-88, щоб ця напруга була безпечна для
людини, необхідно використовувати автомати захисту, у яких час
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спрацьовування менше 0,8с. Автомати, які використовуються також
задовольняють ці вимоги.

Автомати захисту, встановлені у науково-дослідницькій лабораторії
задовольняють цим умовам (𝐼СПР = 20 А,𝑇СПР < 0,2 с.).
Із

проведених

розрахунків

видно,

що

у

науково-дослідницькій

лабораторії основним захистом від поразки електричним струмом є
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занулення та застосування пристроїв максимального струмового захисту.
5.2.2 Розрахунок штучного освітлення на робочих місцях

Для даної категорії робіт рекомендується освітленість робочої поверхні
300 лк. Для загального освітлення варто використовувати люмінесцентні
ртутні лампи низького тиску денного світла, що забезпечують найбільше
наближення по спектральному складу випромінюваного ними світла до

А.

природного. Для місцевого освітлення застосовуються світильники з
лампами розжарювання.

ж

Необхідний повний світловий потік визначається за формулою:
F

ES k z



,

Ко
р

де S = 47 = 28 м2 — площа приміщення;
k = 1,2 — коефіцієнт запасу;
Z = 1,3 — відношення середньої освітленості до мінімального (при

відбитому світлі приймають Z = 1, зазвичай Z = 1,1...1,3);
η — коефіцієнт використання світильників.
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Визначимо η. Вважаємо, що світильники підвішені впритул до стелі,
тобто hв = 0 м, а робоча поверхня перебуває в середньому на відстані hн = 1 м
від підлоги.
Тоді:
Обчислюємо індекс приміщення:

i
Для

обраних
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hр = h – (hв+ hн) = 3 – (0 +1) = 2 м.

S
28

 1,27 .
hP  l  b  2(7  4)

оздоблювальних

матеріалів

приймаємо

усереднені

коефіцієнти відбиття стелі і стін: rстелі = 0,70, rстін = 0,50.
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В якості світильників обираємо світильники типу ПВЛМ–Д 2×40 (із
двома лампами типу ЛДЦ потужністю по 40 Вт, з відбивачем без отворів, без
решітки).

Для значень i, rп, rс і обраного типу світильника знаходимо коефіцієнт
використання:

η = 0,45.

А.

Далі визначаємо повний необхідний світловий потік:
Мінімальна

припустима

освітленість

у

приміщенні

створювана

світильниками загального освітлення повинна становити 80 % від

Ко
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ж

необхідного:

Езаг = 300 ∙ 0,8 = 240 лк.

F

E  S  k  z 240  28 1,2 1,3

 23296 лм .

0,45

За довідковою таблицею електричних і світлових характеристик

люмінесцентних ртутних ламп низького тиску за ДСТ 6825–74, для
потужності ламп Рл = 40 Вт, і типу лампи ЛДЦ-40 (лампа денного світу з
поліпшеною передачею кольору), визначаємо світловий потік однієї лампи:
Fл = 2100 лм.
Далі знаходимо необхідну кількість світильників:
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n

F
23296

 5,55 .
FЛ 2  2100

Обираємо n = 6. Отже, використовуємо 6 світильників типу:
ПВЛМ–Д2×40 з лампами типу ЛДЦ потужністю 40 Вт. Площа робочого
світильників місцевого освітлення складе:

F
У

світильнику
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столу складає приблизно 1 м2. Тоді необхідний світловий потік для

E  S  k  z (300  0,2) 11,2 1,3

 208 лм .

0,45
місцевого

освітлення

використовуємо

лампу
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розжарювання типу Б 215 – 225 – 40 зі світловим потоком 415 лм.
5.2.3 Мікроклімат робочої зони

Мікроклімат виробничих приміщень — умови внутрішнього середовища
цих приміщень, що впливають на тепловий обмін працюючих з оточенням
шляхом конвекції, кондукції, теплового випромінювання та випаровування
вологи. Ці умови визначаються поєднанням температури, відносної вологості
та швидкості руху повітря, температури оточуючих людину поверхонь та

А.

інтенсивністю теплового (інфрачервоного) опромінення.
Для робочої зони виробничих приміщень встановлюються оптимальні та
допустимі мікрокліматичні умови з урахуванням важкості виконуваної

ж

роботи та періоду року.
Оптимальні мікрокліматичні умови поєднання параметрів мікроклімату,

Ко
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які за тривалого та систематичного впливі на людину забезпечують
зберігання нормального теплового стану організму без активізації механізмів
терморегуляції. Вони забезпечують відчуття теплового комфорту та
створюють передумови для високого рівня працездатності.
Допустимі

мікрокліматичні

умови

—

поєднання

параметрів

мікроклімату, які за тривалого та систематичного впливу на людину можуть
викликати зміни теплового стану організму, що швидко минають і
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нормалізуються

та

супроводжуються

напруженням

механізмів

терморегуляції в межах фізіологічної адаптації. При цьому не виникає
ушкоджень або порушень стану здоров’я, але можуть спостерігатися
тепловідчуття,

погіршення

працездатності.
Теплий

період

року

—

період

самопочуття

та

зниження
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дискомфортні

року,

який

характеризується

середньодобовою температурою зовнішнього середовища вище +10° C.

Холодний період року — період року, який характеризується

середньодобовою температурою зовнішнього повітря, що дорівнює +10° C і
нижче.
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Величини показників мікроклімату в робочій зоні наведені в ДСН
3.3.6.042–99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень».

Температура внутрішніх поверхонь робочої зони (стіни, підлога, стеля),
технологічного

обладнання

(екрани

і

т.

ін.),

зовнішніх

поверхонь

технологічного устаткування, огороджуючих конструкцій не повинна
виходити більше ніж на 2° C за межі оптимальних величин температури

А.

повітря для даної категорії робіт, вказаних у ДСН 3.3.6.042–99.
Параметри

мікроклімату

справляють

безпосередній

вплив

на

самопочуття людини та її працездатність. Зниження температури за всіх

ж

інших однакових умов призводить до зростання тепловіддачі шляхом
конвекції та випромінювання й може зумовити переохолодження організму.
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Підвищення швидкості руху повітря погіршує самопочуття, оскільки

сприяє підсиленню конвективного теплообміну та процесу тепловіддачі під
час випаровуванні поту. За підвищеної вологості піт не випаровується, а
стікає краплинами з поверхні шкіри. Недостатня вологість призводить до
інтенсивного випаровування вологи зі слизових оболонок, їх пересихання та
розтріскування, забруднення хвороботворними мікробами.
За зниженої температури, значної рухомості та вологості повітря
виникає переохолодження організму (гіпотермія).

106
Атмосферний тиск. Його величина над рівнем моря становить 101,3 кПа
(760 мм рт. ст.). Організм людини може функціонувати в умовах
підвищеного і зниженого тиску. Падіння тиску призводить до виникнення
фізіологічних порушень в організмі й розвитку гірської хвороби, зумовленої
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кисневим голодуванням. Може розвинутися гіпертонія, головні болі,
зниження працездатності. Різке підвищення тиску може призвести до

порушення функцій центральної нервової системи, розвитку кесонної
хвороби.

Основні заходи для нормалізації параметрів мікроклімату:
будівельних норм;

О
.,
Р

 будівництво приміщень і споруд відповідно до вимог державних
 удосконалення технологічних процесів та устаткування;
 раціональний режим праці та відпочинку;
 застосування теплоізоляції;

 раціональна вентиляція та кондиційонування.

А.

5.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях

Безпека в надзвичайних ситуаціях регламентується ПЛАС. Основними
складовими частинами ПЛАС є розробка технічних рішень та організаційних

ж

заходів щодо оповіщення, евакуації та дій персоналу в разі виникнення
надзвичайних ситуацій, а також вирішення питань із пожежної безпеки.

Ко
р

5.3.1 Вимоги щодо забезпечення ефективної роботи системи

оповіщення персоналу в разі надзвичайних ситуаціях
Оповіщення виробничого персоналу в разі виникнення НС, наприклад у

разі пожежі, здійснюється відповідно до вимог НАПБ А.01.003–2009.
Необхідність обладнання виробничих приміщень певним типом СО

визначається згідно з додатком Е до ДБН В.1.1–7–2002 «Захист від пожежі.
Пожежна безпека об’єктів будівництва».
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Під час обладнаня виробничих будівель системою оповіщення, їх
необхідно

поділяти

на

зони

оповіщення

з

урахуванням

об’ємно-

планувальних рішень будинків, шляхів евакуації, поділення на протипожежні
Е.1 додатка Е до ДБН В.1.1–7–2002.
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відсіки тощо, а також з урахуванням вимог, що наведені в примітці 1 таблиці
Оповіщення про НС та управління евакуацією людей здійснюється
одним із таких способів або їх комбінацією:

 поданням звукових і (або) світлових сигналів в усі виробничі
приміщення будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням людей;

 трансляцією текстів про необхідність евакуації, шляхи евакуації,
 трансляцією

О
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напрям руху й інші дії, спрямовані на забезпечення безпеки людей;
спеціально

розроблених

текстів,

спрямованих

на

запобігання паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію;
 розміщенням знаків безпеки на шляхах евакуації згідно з ДСТУ ISO
6309;

 ввімкненням евакуаційних знаків «Вихід»;

А.

 ввімкненням евакуаційного освітлення та світлових покажчиків
напряму евакуації;

 дистанційним відкриванням дверей евакуаційних виходів;

ж

 зв’язком

оперативного

(чергового)

персоналу

СО

(диспетчера

пожежного поста) із зонами оповіщення.

Ко
р

Повинен бути забезпечений розподіл пріоритетів щодо повідомлень для

виробничого персоналу в такій послідовності:
I (найвищий) — повідомлення оперативного (чергового) персоналу СО

(диспетчера пожежного поста) під час пожежі, або в разі виникнення будьякої іншої НС;
II — повідомлення, які записані на будь-якому носії та вмикаються
автоматично від спрацювання систем пожежної автоматики, або за сигналом
оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера пожежного поста);
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III — службові повідомлення, що не стосуються організації та
управління евакуацією людей.
Затримку часу оповіщення про НС /пожежу/ для різних поверхів
будинку необхідно передбачати з урахуванням злиття потоків людей на
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шляхах евакуації відповідно до розрахунків за ГОСТ 12.1.004 «ССБТ.
Пожарная безопасность. Общие требования».

Пульти управління СО необхідно розміщувати в приміщенні пожежного
поста, диспетчерської або іншого спеціального приміщення (в разі його
наявності). Ці приміщення повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5–5в-2014.
Встановлення

повинно

та

мовних

виключати

оповіщувачів

можливість

О
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Р

приміщеннях

звукових

у

виробничих

концентрації

та

нерівномірного розподілу звуку.

Настінні звукові та мовні оповіщувачі кріпляться на висоті не менше 2,2
м від підлоги, водночас відстань від стелі до оповіщувача повинна становити
не менше 150 мм.

Звукові оповіщувачі повинні комбінуватися зі світловими, які працюють

А.

у режимі спалахування, у таких випадках:

 у приміщеннях, де люди перебувають у шумозахисному спорядженні;
 у приміщеннях із рівнем шуму понад 95 дБ.

ж

Евакуаційні світлові покажчики «Вихід» слід вмикати разом з
основними освітлювальними приладами робочого освітлення.

Ко
р

Вимоги до світлових покажчиків «Вихід» приймаються відповідно до

ДБН В.2.5–28–2006 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і
штучне освітлення».
Електропостачання, заземлення, занулення, вибір та прокладання мереж

оповіщення приймаються згідно з вимогами до систем пожежної сигналізації
за ДБН В.2.5–56–2014.
Вимоги до евакуаційного освітлення приймаються відповідно до ДБН
В.2.5–28–2006 «Природне та штучне освітлення».
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СО в режимі «Тривога» повинна функціонувати протягом часу,
необхідного для евакуації людей із будинку, але не менше 15 хвилин.
Електропостачання СО здійснюється за I категорією надійності згідно з
«Правилами устройства электроустановок» (ПУЕ) від двох незалежних
акумуляторних батарей тощо.
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джерел енергії: основного — від мережі змінного струму, резервного — від
Звукові оповіщувачі повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 54–3:2003
«Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові».
5.3.2 Обов’язки та дії персоналу в разі виникнення надзвичайних

О
.,
Р

ситуацій (НС)

У разі виявлення ознак НС працівник, який їх помітив, повинен:
 негайно повідомити про це засобами зв’язку органи ДСНС та
державної пожежної охорони, вказати адресу, кількість поверхів, місце
виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;
 організувати оповіщення людей про НС;

 вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей;

А.

 вжити заходів щодо ліквідації наслідків НС із використанням наявних
засобів.

Керівник та пожежна охорона установи, яким повідомлено про

ж

виникнення НС, повинні:

Ко
р

 перевірити, чи викликано підрозділи ДСНС та державної пожежної

охорони;

 вимкнути в разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію;
 у разі загрози життю людей негайно організувати їхню евакуацію та

їхнє рятування, вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, які не
беруть участь у ліквідації наслідків НС;
 перевірити здійснення оповіщення людей про НС;

110
 забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть
участь у ліквідації наслідків НС;
 організувати зустріч підрозділів ДСНС та державної пожежної
охорони, надати їм допомогу в локалізації НС.
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Після прибуття підрозділів ДСНС та Державної пожежної охорони
повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їм до місця, де виникла
НС.
5.3.3 Пожежна безпека

Проаналізуємо можливі причини виникнення пожежі й речовини, що

О
.,
Р

можуть горіти. Можливими причинами виникнення пожежі можуть бути:

 несправність в електроустаткуванні — наприклад, пробій ізоляції,
несправності, що виникли внаслідок механічних ушкоджень і т.д.;
 порушення протипожежного режиму — наприклад, паління в
недозволених місцях, користування побутовими електронагрівальними
приладами й под.

Речовинами які можуть горіти є:

А.

 меблі — столи, стільці, тумбочки, виготовлені з дерева;
 папір — документація, папір для принтера, шпалери;

ж

 конструктивні елементи приміщення — покриття підлог (лінолеум),
двері (дерево, дерматинова оббивка), віконні рами (дерево);

Ко
р

 кабельні лінії та радіодеталі.
Так, як усі вище перераховані речовини є твердими речовинами й

матеріалами, здатними при взаємодії з повітрям горіти, то розглянуте
приміщення,

згідно

НАПБ

Б.03.002–2007,

можна

віднести

до

пожежонебезпечної категорії «В».
Згідно з ДНАОП 0.00–132–01 робочі зони в приміщенні відносяться до
пожежонебезпечних робочих зон П-ІІа.
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Приміщення

обладнане

пожежними

сповіщувачами

теплової

дії

відповідно до вимог ДБН В.2.5–56–2014. Вони встановлені в кожному
приміщенні на стелі по дві штуки. Від них інформація по лініям зв’язку
звуковими сповіщувачами.
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надходить на охоронно-пожежний пристрій СИГНАЛ-37М, обладнаний
У приміщенні перебувають первинні засоби пожежогасіння — це
вуглекислотний

вогнегасник

марки

ОУ-5

у

кількості

трьох

штук.

Застосування вогнегасника даної марки можливе під час пожежогасіння
електромереж і електроустановок, що перебувають під напругою до 1000 В,

що відповідає класу пожежі «Е». Відповідно до ДСТУ 3675–98 норматив на

О
.,
Р

кількість вогнегасників виконується.

Для профілактики загоряння електропроводки необхідно не менш
одного разу в три місяці проводити профілактичні огляди електромережі.
Рубильники для відключення мережі перебувають на видному місці,
підходи до них звільнені.

У випадку виникнення пожежі в приміщенні, відповідно до ДБН,

А.

забезпечена можливість безпечної евакуації людей, що перебувають у
приміщенні, через евакуаційні виходи.
Коридор і ґанок не повинні бути захаращеними, мати аварійне

ж

освітлення (у даному випадку штучне), міститися в чистоті й порядку.
Основні параметри еваковиходів вказані в ДБН В 1.1.007–2004.

Ко
р

Засоби пожежного зв’язку й сигналізації визначені ГОСТ 12.6.004–76. У

відділі перебуває телефон загальноміської мережі. Виклик пожежної охорони
здійснюється набором номера 101.План евакуації перебуває на видному
місці.

112

ВИСНОВКИ
1. Термін служби свинцево-кислотного акумулятора значною мірою
залежить від дотримання умов експлуатації. Якісний акумулятор, що
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правильно експлуатується, може прослужити 7 — 10 років. У разі
недотримання умов експлуатації відбувається прискорена сульфатація
пластин акумулятора.

2. Під час аналізу впливу умов експлуатації акумулятора на сульфатацію
його пластин, аналізі електрохімічних процесів підтверджені головні

причини деградації акумуляторів, а саме: дуже глибокі розряди батареї;
забрудненого

домішками

електроліту;

О
.,
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використання

довготривале

знаходження батареї в розрядженому стані; систематичний недозаряд
батареї; зниження рівня електроліту в акумуляторі; експлуатація акумулятора
за високих температур; підвищена густина електроліту.

3. У процесі досліджень було проведено моделювання процесів
відновлення акумулятора десульфататором за схемою dedivan в програмному
середовищі LTspice XVII. Були отримані такі результати: імпульс джерела

А.

живлення створює затухаючі коливання, кількість і амплітуда яких
зменшується зі збільшенням ємнісної складової або зменшенням активного
опору акумулятора.

ж

4. Експериментальні дослідження методу показали, що десульфататор за

Ко
р

модифікованою

схемою

Макаренка

не

можна

використовувати

для

відновлення сильно засульфатованих акумуляторів. Найкращі результати
можна отримати в разі послідовному використанні обох методів та
одночасному заряді акумулятора струмом 0,1 — 10 % від ємності
акумулятора.
5. Запропонована

методика

відновлення

акумулятора

імпульсними

струмами, що полягає в почерговому використанні імпульсів номінальної
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напруги заряду та високовольтних імпульсів амплітудою до 30 В на банку.
Орієнтовно визначені характеристики відповідних імпульсів.
6. Пропонується використовувати осцилограми напруги на акумуляторах
під час десульфатації в якості індикатора можливості відновлення
дозволяють

діагностувати

ступінь

осцилограмою.
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засульфатованого акумулятора. Десульфататори за наведеними схемами
засульфатованості

акумулятора

за

7. Відновленню підлягають порівняно працездатні акумулятори, старі

акумулятори за даною методикою відновити практично неможливо. Із шести
акумуляторів, що досліджувалися відновити вдалося двоє.

Ко
р

ж

А.

[20– 22].

О
.,
Р

8. Основні результати роботи викладено в доповідях на конференціях
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