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WPŁYW ZMIAN TEMPERATURY AKUMULATORA KWASOWO – OŁOWIOWEGO 

NA JEGO WYBRANE PARAMETRY ELEKTRYCZNE 

 

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu temperatury na zmianę wybranych parametrów elektrycznych 

akumulatorów kwasowo-ołowiowych, wykonanych w technologii wapniowej i stosowanych w układach rozruchowych silników. 

Szczególną uwagę skupiono na ocenie następujących wielkości: napięcie spoczynkowe, maksymalny prąd rozruchowy oraz 

rezystancja wewnętrzna akumulatora. Pomiary tych parametrów wykonano w temperaturze od -20 do +65 ºC. Uzyskane wyni-

ki potwierdziły znaczący wpływ zmian temperatury na parametry elektryczne akumulatorów, a szczególnie tych o większym 

zasiarczeniu płyt. Zauważono, że zmiana temperatury akumulatora poniżej 5 °C prowadzi do największego przyrostu zmiany 

jego rezystancji wewnętrznej, co wyraźnie ogranicza dostępną wartość maksymalnego prądu rozruchowego. 

 

WSTĘP 

Podstawowym źródłem energii elektrycznej w pojazdach sa-
mochodowych są alternatory połączone z akumulatorami kwasowo - 
ołowiowymi. Ich stosunkowo niska cena, prosta konstrukcja oraz 
parametry elektryczne odpowiednie do realizacji rozruchu silnika 
spalinowego zadecydowały o przydatności tego rozwiązania  
w pojazdach samochodowych. Warto jednak zwrócić uwagę na 
ewolucję rozwiązań technicznych, które musiały być dokonane, aby 
spełnić wymagania w zakresie coraz większego zapotrzebowania 
na energię elektryczną w pojazdach. W przeszłości akumulator 
wykorzystywano jedynie do rozruchu silnika i zasilenia żarówek oraz 
układu zapłonowego. Tego rodzaju tradycyjne akumulatory określa-
ne są skrótem SLI – z ang. for Starting, Lighting, Ignition. Jednak 
rozwój motoryzacji, a szczególnie rosnące wymagania ekologiczne 
oraz w zakresie bezpieczeństwa i komfortu spowodowały, że do-
tychczas używane akumulatory musiały zostać dostosowane do 
nowych wyzwań. Jednym z nich było zapewnienie większej odpor-
ności akumulatorów na cykliczne obciążenia występujące w pojaz-
dach wyposażonych w system start&stop. Szczególnie w warun-
kach jazdy miejskiej powoduje on znaczne, cykliczne wyładowanie 
akumulatora, co sprzyja jego wcześniejszemu zasiarczeniu. Dodat-
kowo we współczesnych pojazdach coraz powszechniej wykorzy-
stuje się energię elektryczną do wspomagania układu kierownicze-
go, hamulcowego, a także do napędu pompy wody, turbosprężarki 
 i zaworów głowicy silnika. 

Również liczne układy poprawiające komfort jazdy pojazdem 
takie jak: podgrzewanie szyb, podgrzewanie, wentylacja i układy 
masażu stosowane w fotelach, a także rozbudowana infrastruktura 
komunikacyjna i zakresu bezpieczeństwa ruchu pojazdem powoduje 
zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną, którą musi 
dostarczyć alternator współpracujący z akumulatorem o odpowied-
nich parametrach użytkowych.  

Dodatkowo wymaga się, aby były one zachowane w szerokim 
zakresie zmiennych warunków klimatycznych, a szczególnie tempe-
ratury. Warto tu zwrócić uwagę, że wysokie temperatury otoczenia 
znacząco przyczyniają się do intensyfikacji procesu zużycia akumu-
latora, czego efekty są następnie szczególnie widoczne w okresie 
zimowym. Problemy wpływu temperatury na parametry pracy aku-
mulatorów kwasowo - ołowiowych były już wielokrotnie poruszane  

w literaturze. W raporcie Sandia National Laboratories [1] wskaza-
no, że optymalną temperaturą pracy akumulatora kwasowo – oło-
wiowego jest 25 °C. Jednak dalszy wzrost tej temperatury o 8 °C 
przyczynia się do ograniczenia trwałości akumulatora nawet o ok. 
50%. Wynika to z większej dynamiki procesu samowyładowania 
akumulatora spowodowanego  wzrostem temperatury elektrolitu [2]. 
Na rysunku 1 pokazano wpływ temperatury otoczenia na przewidy-
wany okres eksploatacji akumulatora, aż do osiągnięcia przez niego 
60% nominalnej pojemności. 

 

 
Rys. 1. Wpływ temperatury otoczenia na przewidywany okres eks-
ploatacji akumulatora [3] 
 

Zgodnie z rysunkiem 1 można stwierdzić, że okres prawidłowej 
eksploatacji akumulatora w temperaturze 25 °C powinien mieścić 
się w zakresie 6 – 9 lat. Warto tu zwrócić uwagę, że temperatura 
akumulatora zależy nie tylko od warunków otoczenia. Również 
obciążenie elektryczne akumulatora w warunkach normalnej eks-
ploatacji pojazdu powoduje podniesienie temperatury płyt i elektroli-
tu o kilka do kilkunastu stopni Celsjusza. Mając to wszystko na 
uwadze zaleca się, aby akumulatory eksploatowane w podwyższo-
nych temperaturach wypełniać elektrolitem o niższej gęstości w 
stosunku do ogólnie przyjętej tj. 1,28 g/cm3 co sprzyja również 
ograniczeniu zjawiska samowyładowania akumulatora [4, 5]. W tym 
aspekcie należy również zwrócić uwagę na zachowanie odpowied-
niej strategii ładowania akumulatora, która powinna uwzględniać 



I 

Eksploatacja i testy 
 

 

   

960 AUTOBUSY 12/2016 
 

kwestie kompensacji temperaturowej. Ogólnie przyjęta strategia tej 
kompensacji polega na obniżeniu napięcia ładowania akumulatora 
wraz ze wzrostem jego temperatury.   

1. CEL BADAŃ 

Przeprowadzone badania, których wyniki przedstawiono w ni-
niejszym artykule miały na celu weryfikację stanu wiedzy w zakresie 
wpływu zmian temperatury akumulatorów rozruchowych typu SLI, 
wykonanych w technologii Ca/Ca, na ich wybrane parametry elek-
tryczne. Szczególną uwagę poświęcono analizie następujących 
parametrów akumulatorów: rezystancja wewnętrzna, maksymalny 
prąd rozruchowy i napięcie spoczynkowe. 

2. CHARAKTERYSTYKA ZASTOSOWANYCH METOD 
BADAWCZYCH I MATERIAŁÓW 

Badaniu poddano trzy akumulatory typu SLI (ang. - starting, li-
ghting and ignitron), przeznaczone do pojazdów samochodowych 
zawierających podstawowe wyposażenie elektryczne i tradycyjny 
silnik spalinowy (bez systemu start&stop).  Akumulatory oznaczono 
przy pomocy umownego kodu zawierającego litery AK oraz liczbę 
określającą wartość ich maksymalnego prądu rozruchowego. Ozna-
cza to, że w badaniu wykorzystano akumulatory o oznaczeniach 
AK450, AK640 oraz AK360. Ich podstawowe dane przedstawiono  
w tabeli 1. 

    
Tab. 1. Wybrane dane  badanych akumulatorów 

Nazwa parametru 
Kod akumulatora 

AK450 AK640 AK360 

Napięcie znamionowe, [V] 12 12 12 

Pojemność, [Ah] 45 70 50 

Maksymalny prąd rozruchowy wg EN, [A] 450 640 360 

Rok produkcji, - 08.2009 04.2015 01.2010 

Szacowane zużycie, [%] 35 10 55 

 
Po zakupie, akumulator AK640 nie był eksploatowany, a jego 

rezystancja wewnętrzna wynosiła 3,88 mΩ. Na podstawie wykona-
nych pomiarów parametrów elektrycznych tego akumulatora okre-
ślono jego początkowy stan zużycia na 0%. Następnie, przez 246 
dni przechowywano ten akumulator w laboratorium w temperaturze 
ok. 20 °C. Po zakończeniu okresu przechowywania akumulatora  
i jego ponownym naładowaniu ponownie zmierzono rezystancję 
wewnętrzną. Jej wartość wartość wynosiła 4,16 mΩ, a stan zużycia 
akumulatora określono na 10%. Natomiast akumulatory AK450 oraz 
AK360 kupiono odpowiednio w 2009 i 2010 roku. Od tego czasu 
były one używane w pojazdach. Zużycie akumulatora AK450 osza-
cowano na 35% a akumulatora AK360 na 55%.  

Wszystkie pomiary elektryczne badanych akumulatorów wyko-
nano przy pomocy urządzenia diagnostycznego BESA-12 firmy  
AE TOOL LTD. W Polsce jest ono oznaczone kodem 1498TB/12  
i sprzedawane przez firmę Beta Polska  (Rys. 2). Pozwala ono 
mierzyć lub oszacować następujące parametry akumulatorów: 
– napięcie spoczynkowe, 
– maksymalny prąd rozruchowy, 
– rezystancja wewnętrzna, 
– szacunkowe zużycie akumulatora. 

Urządzenie diagnostyczne jest zasilane z badanego akumula-
tora prądem o wartości ok. 200 mA. Sposób pomiaru rezystancji 
wewnętrznej opiera się na tzw. metodzie czteroprzewodowej. Dzięki 
temu opór przewodów łączących miernik z badanym akumulatorem 
nie wpływa na zwiększenie błędu pomiarowego. Warto zauważyć, 
że rezystancja wewnętrzna akumulatora wynosi zazwyczaj kilka 

m, a opór przewodów pomiarowych wynosi ok. 20 m/m. Urzą-

dzenie diagnostyczne precyzyjnie mierzy spadki napięcia na kle-
mach akumulatora spowodowane serią jego krótkotrwałych obcią-
żeń prądowych. Do tego celu urządzenie pomiarowe wykorzystuje 
wbudowane rezystory wzorcowe o mocy 5W. 

 

 
Rys. 2. Widok urządzenia diagnostycznego BESA-12 firmy  
AE TOOL LTD (1498TB/12 dystrybucja Beta Polska) 

 
Przed przystąpieniem do badań, akumulatory zostały nałado-

wane. Następnie pozostawiono je w laboratorium na okres 48 go-
dzin, co pozwoliło usunąć z płyt tych akumulatorów tzw. ładunek 
powierzchniowy. Badania rozpoczęto od umieszczenia akumulato-
rów w chłodni. Zmianę temperatury akumulatora kontrolowano za 
pomocą termometru zanurzonego w elektrolicie wybranej celi. Po-
miary wykonywano co 5 °C w zakresie zmian od -20 do 65 °C. W 
każdym punkcie pomiarowym dokonano trzech odczytów każdego 
badanego parametru. W oparciu o tak zebrane dane obliczono 
wartości średnie każdego parametru w określonym punkcie pomia-
rowym.  Uzyskane wyniki zaprezentowano w kolejnym rozdziale. 

3. WYNIKI BADAŃ 

Wartość rezystancji wewnętrznej akumulatora jest uzależniona 
od jego cech konstrukcyjnych, stanu zasiarczenia płyt oraz zmian 
temperatury. Akumulatory o większej pojemności charakteryzują się 
mniejszą rezystancją wewnętrzną, co wynika z większej powierzchni 
styku płyt z elektrolitem. Z tego powodu rezystancja wewnętrzna 
akumulatora o największej pojemności tj. AK640 była mniejsza  
w porównaniu do AK360 oraz AK450 (Rys. 3). Badanie akumulatora 
AK360 wykazało znaczne zasiarczenie jego płyt, co dodatkowo 
spowodowało wzrost rezystancji wewnętrznej. 

 

 
Rys. 3. Zmiany rezystancji wewnętrznej badanych akumulatorów  
w zależności od ich temperatury 
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Ocena rysunku 3 wskazuje, że dynamika zmian rezystancji 
wewnętrznej badanych akumulatorów w zależności od temperatury 
jest różna. Można stwierdzić, że przyrosty rezystancji wewnętrznej 

Rw akumulatorów stają się szczególnie wyraźne w temperaturach 
niższych od ok. 5 °C (Rys. 4).  

 

 
Rys. 4. Przyrost rezystancji wewnętrznej badanych akumulatorów  
w zależności od ich temperatury 
 

Rysunek 4 jednoznacznie przedstawia, że obniżenie tempera-
tury miało bardzo znaczący wpływ na wzrost rezystancji wewnętrz-
nej akumulatora AK360. Właśnie ten akumulator znajdował się  
w najgorszym stanie technicznym, co potwierdza rysunek 5. 

 

 
Rys. 5. Wpływ zmian temperatury badanych akumulatorów na ich 
szacowaną sprawność 

 
W temperaturze 25 °C szacowana sprawność akumulatora 

AK360 wyznaczona przy pomocy przyrządu pomiarowego BESA-12 
wynosiła 45 %. Dla porównania sprawność pozostałych, badanych 
akumulatorów AK450 i AK640 wynosiła w tej samej temperaturze 
odpowiednio 65 i 90%. Dalsze obniżenie temperatury akumulatorów 
spowodowało zmniejszenie ich sprawności elektrycznej. Największy 
spadek tego parametru był charakterystyczny dla akumulatora 
AK360. W temperaturze -25 °C jego sprawność wynosiła zaledwie 
10%. W takich warunkach maksymalny prąd rozruchowy, który mógł 
być uzyskany z akumulatora AK360 wynosił ok. 140 A (Rys. 6.). 

 
Rys. 6. Wpływ zmian temperatury badanych akumulatorów na 
wartość ich maksymalnego prądu rozruchowego Imax 

 
Niskiej wartości prądu rozruchowego akumulatora AK360 towa-

rzyszyła bardzo mała wartość napięcia spoczynkowego (Rys. 7).  
W temperaturach poniżej zera, wartość tego napięcia wynosiła ok. 
12,3 V. Wzrost temperatury prowadził do systematycznego zwięk-
szenia napięcia spoczynkowego wszystkich testowanych akumula-
torów. 
 

 
Rys. 7. Zmiany napięcia spoczynkowego badanych akumulatorów 
w zależności od ich temperatury  

PODSUMOWANIE 

Akumulatory rozruchowe narażone są na trudne warunki pracy. 
Dotyczy to szczególnie eksploatacji pojazdów na niedużych dystan-
sach w mieście. Pomimo to wymaga się, aby akumulator zapewnił 
sprawny rozruch silnika w szerokim zakresie zmian temperatury. 
Jednak ich dodatkowe obciążenie coraz większą liczbą różnych 
odbiorników energii elektrycznej, które występują we współczesnych 
pojazdach powoduje, że akumulatory w nich stosowane są często w 
stanie długotrwałego niedoładowania. Prowadzi to do postępujące-
go zasiarczenia płyt i w efekcie do wcześniejszego zużycia akumu-
latora. Aby ograniczyć ten efekt producenci akumulatorów stosują 
innowacyjne rozwiązania w postaci odpowiednich dodatków stopo-
wych. Pozwalają one ograniczyć zjawisko samowyładowania aku-
mulatora oraz zwiększają jego odporność na głębsze, cykliczne 
wyładowania. Pomimo to, temperatura akumulatora ma w dalszym 
ciągu ważny wpływ na jego parametry elektryczne.  

Badania, które opisano w niniejszym artykule potwierdziły, że 
standardowe akumulatory typu SLI, w których zastosowano dodatek 
stopowy do płyt w postaci wapnia w dalszym ciągu są wyraźnie 
podatne na zmiany temperatury. Wpływ ten jest tym większy im w 
gorszym stanie technicznym znajduje się określony akumulator. Z 
tego powodu sprawność rozruchowa najbardziej zużytego akumula-
tora AK360 wyznaczona w temperaturze -20 °C uległa zmniejszeniu 
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o 70% w stosunku do wartości wyznaczonej w temperaturze 25 °C. 
W przypadku pozostałych badanych akumulatorów AK450 i AK640, 
o mniej zasiarczonych płytach było to wartości w zakresie 44-45%.  

Ponadto, przeprowadzone badania wykazały, że największa 
dynamika zmian rezystancji wewnętrznej akumulatorów występuje 
po zmianie ich temperatury poniżej wartości zbliżonej do 5 °C. 
Można uznać tę wartość za graniczną, po przekroczeniu której 
zdolność rozruchowa akumulatora ulega wyraźnemu ograniczeniu. 
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Impact of the lead-acid battery temperature variation  
on its selected electrical parameters 

Paper contains results of the research on lead – acid bat-

teries. In particular the temperature effect of the battery on 

variation of the selected parameters such as: internal re-

sistance, open circuit voltage, state of charge and maximum 

current have been described. Measurements of these parame-

ters were carried out for various temperatures in range of  

-20 up to 65 °C.  Results confirmed a significant influence of 

the temperature on the variation in the electrical parameters 

of the lead-acid batteries, especially for these which were 

more sulfated. 
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