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BADANIA ZWARCIOWE OGNIW STOSOWANYCH DO ZASILANIA
URZĄDZEŃ W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM
THE SHORT-CIRCUIT CELLS RESEARCH USED TO POWER
EXPLOSION-PROOF DEVICES
Streszczenie: Badanie ogniw/akumulatorów jest jednym z kluczowych procesów dotyczących urządzeń
w wykonaniu przeciwwybuchowym. Na ich podstawie dokonuje się oceny warunków i możliwości ich
zastosowania. Bada się skłonność ogniw do gazowania i wycieku elektrolitu w trakcie zwarcia wewnętrznego,
mierzy maksymalny prąd zwarcia i maksymalną temperaturę na powierzchni. W artykule przedstawiono
trudności związane z prawidłowym prowadzeniem badań oraz wpływ konstrukcji stanowiska na wiarygodność
uzyskanych wyników badań.
Abstract: Test cell/battery is one of the key processes relating to explosion-proof equipment. On this basis, we
assess the conditions and possibilities of their use. It is examine the tendency of cells to gassing and leakage
during inside short circuit, measures the maximum current and maximum temperature on the surface. The
article shows the difficulties inherent to the correct conduct of the research and the impact of the test-stand
construction on the credibility of the results obtained.
Słowa kluczowe: ogniwo, nagrzewanie, iskrobezpieczeństwo, klasa temperaturowa
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1. Wstęp
Praca urządzeń ręcznych i przenośnych oraz
urządzeń z rejestracją parametrów wymaga stosowania źródeł zapewniających ciągłość zasilania. Spełnienie tego warunku uzyskuje się poprzez zastosowanie źródeł elektrochemicznych
w postaci ogniw pierwotnych oraz wtórnych.
W sprzęcie powszechnego użytku podstawowymi parametrami decydującymi o właściwościach użytkowych ogniw są napięcie, wydajność prądowa oraz pojemność źródła. W celu
rozszerzenia możliwości stosowania producenci
ogniw dążą do uzyskania możliwie dużych pojemności elektrycznych w stosunku do objętości ogniw (gęstość energii na jednostkę objętości) oraz do zwiększania ich sprawności. Powstało wiele rodzajów chemicznych źródeł napięcia. Do najpopularniejszych, stosowanych
w urządzeniach przenośnych, należą ogniwa litowo-jonowe (Li-ion), niklowo wodorkowe
(NiMH), niklowo-manganowe (Ni-Mn), cynkowo-węglowe, srebrowe. Bezpieczne stosowanie ogniw wymaga utrzymania pewnych podstawowych warunków eksploatacyjnych. Należą do nich:
−

zachowanie właściwych wartości prądów
ładowania i rozładowania,

nieprzekraczanie dopuszczalnej temperatury otoczenia,
− wykluczenie możliwości ładowania ogniw
pierwotnych.
Zlekceważenie powyższych wymagań może
doprowadzić nie tylko do nieodwracalnych
uszkodzeń, ale również do zapalenia czy wręcz
rozerwania ogniwa. Zbyt głebokie rozładowanie powoduje nieodwracalne uszkodzenie większości ogniw wtórnych.
−

Fot. 1. Spalony komputer typu laptop (źródło
www)
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Fot. 2. Spalony telefon typu smartfon (źródło
www)
Elektrochemiczne źródła zasilania używane są
również w urządzeniach przemysłowych.
Szczególne wymagania stawiane są chemicznym źródłom zasilającym urządzenia przeznaczone do stref zagrożonych wybuchem. Od takich źródeł wymaga się nie tylko pewności zasilania, lecz również odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa. Praktyka wykazała, że nie
wszystkie rodzaje ogniw nadają się do tak specjalistycznych zastosowań. Ponadto ogniwa
tego samego rodzaju (tej samej budowy), lecz
różnych producentów, mogą różnić się parametrami decydującymi o bezpieczeństwie w przestrzeni zagrożonej wybuchem. Taka sytuacja
zmusza do wykonywania określonych badań
ogniw przed podjęciem decyzji o możliwości
ich stosowania.

2. Wymagania dla ogniw stosowanych
w urządzeniach w wykonaniu przeciwwybuchowym
W oparciu o doświadczenia zebrane na podstawie badań i eksploatacji ogniw, zarówno pierwotnych jak i wtórnych wykorzystywanych do
zasilania
urządzeń
przeciwwybuchowych
[2,3,4,5], określono grupę wymagań decydujących o możliwości ich stosowania. Wymagania
zdefiniowano stosując ogólną zasadę „najgorszego przypadku” tzn. zakładając najbardziej
niekorzystną sytuację eksploatacji ogniw ze
zwarciem wewnętrznym włącznie. Taka strategia postępowania stosowana jest powszechnie
w trakcie badań i oceny urządzeń przeciwwybuchowych.
Wymagania zebrano w normach zharmonizowanych z dyrektywą ATEX (94/9/WE) dotyczących następujących urządzeń w wykonaniu
przeciwwybuchowym:

PN-EN 60079-11; zabezpieczenie urządzeń za pomocą iskrobezpieczeństwa „i”,
 PN-EN 60079-1; zabezpieczenie urządzeń
za pomocą osłon ognioszczelnych „d”,
 PN-EN 60079-18; zabezpieczenie urządzeń za pomocą hermetyzacji „m”,
 PN-EN 60079-35; lampy nahełmne.
Podstawowe z nich przedstawiają się następująco:
a. brak względnie ograniczone gazowanie
w warunkach awaryjnych,
b. brak względnie ograniczony wyciek elektrolitu w warunkach awaryjnych,
c. odpowiednio niska temperatura powierzchni zewnętrznych odpowiadająca klasie
temperaturowej urządzenia.
Wymagania te dotyczą zarówno procesu ładowania, rozładowania jak i zwarcia.
Odrębną grupę wymagań określono dla ogniw,
które w normalnych warunkach eksploatacji
zdolne są do emisji gazów elektrolitycznych
(np. ogniwa kwasowo ołowiowe). Tego typu
ogniwa posiadają z reguły duże pojemności
i mogą być wykorzystywane do budowy akumulatorów trakcyjnych. Niniejszy artykuł nie
podejmuje tematu badań tego rodzaju ogniw.

3. Przygotowanie ogniw do badań
Aby zapobiec przypadkowości w procesie badań ogniw przyjęto, iż badania są wykonywane
z wykorzystaniem dziesięciu sztuk ogniw danego typu.
Podstawowym warunkiem otrzymania poprawnych wyników jest pewność, że w ogniwach
przed rozpoczęciem badań, zmagazynowana
jest maksymalna ilość energii określona przez
producenta. W przypadku ogniw pierwotnych
do badań należy stosować wyłącznie ogniwa
nowe, z możliwie nieodległą datą produkcji.
Ogniwa wtórne przed badaniem należy naładować.
Proces ładowania przygotowawczego musi
potwierdzić poprawną pracę ogniw i pełne naładowanie, dlatego przyjęto konieczność wykonania co najmniej dwóch cykli ładowania-rozładowania z pomiarem ilości energii dostarczanej do ogniwa. Rysunek 1 przedstawia właściwy proces „formowania ogniw” przed badaniem.
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Rys. 1. Proces „formowania” ogniw Li-ion
NCR18650A; 3100mAh

3. Badania
Badania zwarciowe powinny ujawnić ewentualne tendencje ogniwa do gazowania, wycieku
elektrolitu oraz umożliwić pomiar maksymalnego prądu zwarcia oraz maksymalnej temperatury powierzchni. Aby pomiary były możliwe
do zaakceptowania obwód zwarciowy powinien
posiadać niską rezystancję. Rezystancja ta
uwzględniając rezystancję łącznika zwarciowego nie powinna przekraczać 3mΩ względnie
spadek napięcia w obwodzie nie powinien
przekraczać 200mV lub 15% siły elektromotorycznej ogniwa badanego [2]. Łącznik, tak dalece jak to możliwe, powinien eliminować
drgania styków przy załączaniu. Pomiar wartości maksymalnej prądu zwarciowego należy realizować z wykorzystaniem odpowiednio szybkiego przyrządu rejestrującego. Ze względu na
różnorodność materiałów stosowanych do produkcji naczyń ogniw, pomiar temperatury powierzchni z wykorzystaniem kamery termowizyjnej jest utrudniony (kłopot z określeniem
właściwego współczynnika emisyjności). Kamera jest jednak wręcz niezbędna do weryfikacji poprawnego położenia termometru kontaktowego (np. termopary) mierzącego temperaturę.
Podłączenie ogniwa do obwodu zwarciowego
również powinno posiadać możliwie minimalną
rezystancję. W przypadku ogniw z wyprowadzonymi biegunami w postaci zgrzanych blaszek lub podobnych rozwiązań uzyskanie właściwego połączenia nie jest trudne.
Trudności w badaniach zwarciowych stwarzają
ogniwa ze stykami przystosowanymi do montażu w zaciskach sprężynujących. W takim
przypadku należy zastosować odpowiedni materiał, wielkość i kształt styku.

Rys. 2. Przykład ogniw z zaciskami do lutowania (widoczne odkształcenia obudowy po badaniach)
Nie bez znaczenia jest również siła nacisku.
Styk musi zapewniać właściwe połączenie ogniwa z obwodem zwarciowym i jednocześnie
nie powinien zaburzać bilansu cieplnego (odprowadzać/doprowadzać ciepło z/do ogniwa).
Jak wykazały badania optymalnym jest styk
o kształcie półsfery i średnicy około 2÷3mm.
Należy podkreślić, że w trakcie badań uzyskujemy niejednokrotnie prądy zwarciowe przekraczające wartość 100A, nawet już w przypadku
ogniw o pojemności 2Ah.
W trakcie badań ustalono, że poprawnie zachowuje się styk mosiężny a optymalna siła nacisku takiego styku powinna wynosić 7÷8N.
Parametry te są kompromisem pomiędzy rezystancją styku, jego trwałością i oddziaływaniem
na ogniwo. Rezystancja podwójnego styku wykonanego z elektrod stalowych, dla przyjętego
układu pomiarowego, waha się w granicach
6÷14mΩ i zależy od wielkości prądu w obwodzie. Rezystancja podwójnego styku wykonanego z elektrod mosiężnych, dla przyjętego
układu pomiarowego, waha się w granicach
3÷6mΩ i praktycznie nieznacznie zależy od
wielkości prądu w obwodzie.
Styki stanowiska badawczego oddziałują na
ogniwo siłą zależną od pierwotnej nastawy
i rozszerzalności cieplnej ogniwa wynikającej
z procesu nagrzewania w trakcie zwarcia. Pierwsza z wartości jest nastawiana dzięki specjalnej konstrukcji stanowiska. Druga niepożądana
powinna być wyeliminowana. Uzyskano to poprzez dwa rodzaje zastosowanego rozwiązania:
a. styk ruchomy z elementem regulacyjnosprężynującym; rys.3,
b. styk ruchomy z grawitacyjną regulacją
nacisku i możliwością pomiaru rozszerzalności liniowej ogniwa; rys.4.
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Rys. 3. Styk z elementem sprężynującym

Rys. 6. Zależność rezystancji styków od nacisku
dla elektrod stalowych

Rys. 4. Styk z naciskiem grawitacyjnym
Rysunek 6 i 7 przedstawia zależność sumarycznej rezystancji dwu styków ogniwa reprezentowanych przez wałek stalowy odwzorowujący
ogniwo. Na rysunku 5 przedstawiono zastosowany układ pomiarowy.

Rys. 5. Układ do wyznaczenia rezystancji styków metoda techniczną
Na rysunkach 6 i 7 można zauważyć również
tendencję spadku wpływu siły nacisku elektrod
na rezystancję styku, w przypadku elektrod stykowych mosiężnych, dla siły nacisku powyżej
10N.

Rys. 7. Zależność rezystancji styków od nacisku
dla elektrod mosiężnych
Badając ogniwa w warunkach zwarcia należy
stwierdzić, czy zachowują one szczelność. Dotyczy to zarówno możliwości wycieku elektrolitu, jak i uwalniania gazów. Cechy te sprawdza
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się organoleptycznie. Wycieki poprzez obserwację ogniwa w trakcie i po badaniu natomiast
uwalnianie gazów wykrywa się wzrokiem i słuchem (delikatny syk).
Należy pamiętać, że substancje uwalniane mogą
posiadać właściwości żrące i trujące. Wszelkie
prace należy wykonywać z daleko posuniętą
ostrożnością [1].
W trakcie oceny urządzeń iskrobezpiecznych
wykorzystujących ogniwa niezbędna jest znajomość minimalnej wartości rezystancji wewnętrznej ogniwa. Nie dla wszystkich ogniw
dostępne są tak szczegółowe dane producenta.
Norma [2] pozwala na wyznaczenie tej wartości
w oparciu o znajomość maksymalnej wartości
napięcia (dane z normy) oraz zmierzonej maksymalnej wartości prądu zwarcia. Tutaj, również zgodnie z zasadą „najgorszego przypadku”, przyjmuje się do obliczeń początkową
wartość maksymalną z dziesięciu pomiarów
wykonanych na dziesięciu w pełni naładowanych ogniwach. Pociąga to za sobą konieczność
zastosowania wyłącznika „migowego” zamykającego obwód, w którym wyeliminowano tak
dalece jak to możliwe efekt drgania styków. Na
rysunku 8 przedstawiono pomiar początkowego
prądu zwarcia dla wyłącznika ze stykami
„drgającymi”. Rysunek 9 przedstawia wyłącznik ze zmniejszonym efektem drgań.

Rys. 8. Efekt styków drgających
Pomiary nagrzewania powinny określić temperaturę maksymalną na powierzchni ogniwa. Do
badań testowych stanowiska ze stykiem ruchomym, z grawitacyjną regulacją nacisku, użyto
ogniwa wtórne niklowo wodorkowe (NiMH)
o pojemności 10Ah. W trakcie badań wykorzystywano wielokanałowy rejestrator temperatury
oraz kamerę termowizyjną do obserwacji procesu nagrzewania. Wygląd zestawionego stanowiska przedstawia rysunek 10.
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Rys. 9. Zmniejszony efekt drgań

Rys. 10. Stanowisko do badań zwarciowych
akumulatorów
Zgodnie z oczekiwaniami badania wykazują, że
początkowym źródłem ciepła, w trakcie zwarcia
ogniwa, są połączenia stykowe. Ich nagrzewanie przebiega bardzo szybko. W ciągu kilkudziesięciu sekund osiągają temperaturę kilkuset
stopni Celsjusza. Nie jest to jednak dominujące
źródło nagrzewania ogniwa. Temperatury styków dodatniego i ujemnego mogą się znacznie
różnić. Co niezwykle istotne zmierzono wydłużenie ogniwa w trakcie nagrzewania prądem
zwarcia. W ciągu pierwszych kilkudziesięciu
sekund ogniwa wydłużały się o 0,2÷0,4mm.
Dla niektórych ogniw, przy braku kompensacji
wydłużenia może być to powodem mechanicznego uszkodzenia uszczelnienia zapewniającego gazoszczelność. Na rysunku 10 przedstawiono początkową fazę nagrzewania ogniw
w trakcie zwarcia. Rysunek 11 przedstawia sekwencję termogramów nagrzewania.
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Rys. 10. Początkowa faza nagrzewania ogniw
Rys. 12. Pomiar początkowego prądu zwarcia
Wykres prądowy ogniwa nr 6
45
40

Prąd zwarcia [A]

35
30
25
20
15
10
5
0
10

Rys. 13. Pomiar prądu rozładowania
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Rys. 14. Pomiar nagrzewania powierzchni
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Pełny proces badania nagrzewania w trakcie
zwarcia trwa do momentu rozładowania ogniwa. Często wiąże się to z uszkodzeniem uszczelnienia, uwolnieniem elektrolitu i produktów
gazowania. Powoduje to konieczność dokładnego czyszczenia i konserwacji stanowiska oraz
zabezpieczenia przyrządów pomiarowych.
Dla zilustrowania pełnego procesu, na kolejnych rysunkach przedstawiono przykładowe
wyniki badania jednego ogniwa wtórnego o pojemności 2500mAh.

60 110 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660 710 760 810 860 910 960

Czas [s]

Temperatura [°C]

Rys. 11. Termogramy początkowego nagrzewania ogniwa
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−

−
Rys. 16. Termogram ogniwa

4. Podsumowanie










Ogniwa stosowane do zasilania urządzeń
w wykonaniu przeciwwybuchowym muszą
być badane ze względu na fakt, iż obserwuje się różnice pomiędzy parametrami
ogniw różnych producentów. Decydujące
znaczenie mają: gazowanie, wyciek elektrolitu i temperatura powierzchni.
Przed badaniem ogniwa wtórne muszą zostać odpowiednio uformowane. Proces
powinien potwierdzić deklarowaną pojemność źródła.
Uzyskanie i pomiar maksymalnego prądu
zwarcia ogniw przeznaczonych do montażu w zaciskach sprężynujących wymaga
zastosowania
elektrod
kontaktowych
o możliwie małej rezystancji styku.
Pomiar rzeczywistej, maksymalnej temperatury powierzchni ogniwa wymaga zastosowania w uchwycie stanowiska pomiarowego elektrod kontaktowych o ograniczonym wpływie na bilans cieplny ogniwa.
W celu detekcji najbardziej nagrzanego
punktu pożądane jest stosowanie kamery
termowizyjnej.
Elektrody kontaktowe nie powinny blokować wydłużenia termicznego ogniwa, gdyż
może to prowadzić do uszkodzenia
uszczelnienia i tym samym zafałszowania
wyników badań.

Użyte pojęcia
− Ogniwo; zestaw elektrod i elektrolitu tworzący najmniejszą jednostkę elektryczną
baterii.
− Ogniwo pierwotne; układ elektrochemiczny zdolny do wytwarzania energii
elektrycznej w wyniku reakcji chemicznych.
− Ogniwo wtórne; elektrycznie doładowywany układ elektrochemiczny mogący ma-
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gazynować energię elektryczną i oddawać
ją w wyniku reakcji chemicznych.
Iskrobezpieczeństwo; rodzaj zabezpieczenia polegającego na ograniczeniu energii
elektrycznej w urządzeniu i łączącym
oprzewodowaniu, mającymi kontakt z atmosferą wybuchową, do poziomu poniżej
takiego, który może spowodować zapłon
zarówno w wyniku iskrzenia, jak i nagrzewania się.
Przestrzeń zagrożona; przestrzeń, w której
występuje atmosfera wybuchowa lub można spodziewać się jej wystąpienia w takich ilościach, że wymaga to specjalnych
środków zapobiegawczych dotyczących
konstrukcji, instalowania i stosowania
urządzeń.
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