
I Eksploatacja i testy 
 

 

   

12/2017 AUTOBUSY 677 
 

Marek ADAMIEC, Mieczysław DZIUBIŃSKI, Ewa SIEMIONEK  
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SAMOCHODOWEGO AKUMULATORA ROZRUCHOWEGO 

 

W artykule opisano metody badań diagnostycznych samochodowych akumulatorów rozruchowych. Badania diagnostyczne 

wykonano dla dwóch akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych różnego typu. Doświadczenia realizowano na 

stanowisku pomiarowym oraz w pojeździe samochodowym. Wykorzystano ładowarki akumulatorów, testery elektroniczne, 

diagnoskop samochodowy oraz przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe. Najważniejszym badaniem diagnostycznym była 

próba rozruchu silnika oraz rejestracja przebiegów napięcia i prądu. Badania stanowiskowe akumulatorów polegały na 

sprawdzeniu ich stanu technicznego za pomocą testerów oraz wyznaczeniu charakterystyki napięciowo-prądowej i rezystancji 

wewnętrznej. Na podstawie badań stanowiskowych i wykonanych w pojeździe samochodowym przeprowadzono analizę po-

równawczą metod diagnostycznych.  

 

WSTĘP 

Straty energii w urządzeniach elektrochemicznych spowodo-
wane są poprzez różne etapy reakcji chemicznych i związane z tym 
nadpotencjały oraz rezystancyjne spadki napięć na wszystkich 
elementach przewodzących prąd. Główne reakcje chemiczne wy-
magają odpowiedniej energii aktywacji i są następstwem procesów 
cząstkowych. Oprócz nich zachodzą także reakcje uboczne, powo-
dujące sukcesywne przetwarzanie materiałów, z których zbudowane 
są elektrody i inne elementy akumulatora. Dominujące znaczenie 
mają nadpotencjał aktywacyjny, stężeniowy, chemiczny, krystalizacji 
i omowy [5]. Wszystkie te czynniki powodują straty napięcia i nieli-
niowość charakterystyki napięciowo-prądowej w początkowej i 
końcowej jej fazie. W badaniach diagnostycznych wyznacza się w 
uproszczeniu zastępczy całkowity opór akumulatora nazywany 
rezystancją wewnętrzną [6]. Dodatkowo straty energii zależą od 
czynników zewnętrznych (szczególnie temperatury) oraz stopnia 
zanieczyszczenia elektrolitu i korozji elektrod. Badania diagnostycz-
ne, praktyczne i symulacyjne, stosowane są głównie w celu okre-
ślenia stanu obecnego akumulatorów i prognozy ich działania w 
przyszłości ale mogą także spełniać zadanie szkoleniowe, mające 
na celu poznanie specyfiki ich pracy [1, 9]. Brak dostępu do wnętrza 
akumulatora we współczesnych konstrukcjach, elektrolit absorbo-
wany w separatorach lub występujący w postaci żelu to czynniki 
utrudniające procedury diagnostyczne. Jednak rozwój diagnosko-
pów, testerów, czujników i coraz bardziej rozbudowanych algoryt-
mów programowych umożliwiają pomiar i rejestrację wielu wielkości 
fizycznych, dzięki którym możliwa jest ocena i prognozowanie pracy 
akumulatora [2, 9]. W niektórych pojazdach samochodowych są 
instalowane elektroniczne czujniki akumulatora, dzięki którym moż-
na uniknąć jego dużego rozładowania lub opóźnić ten proces. Czuj-
nik ze zintegrowanym układem analizującym wyniki pomiarów reje-
struje podstawowe parametry pracy akumulatora (napięcie, prąd, 
temperatura). Na podstawie uzyskanych danych układ elektronicz-
ny, przy pomocy odpowiednich algorytmów, precyzyjnie oblicza i 
prognozuje wartości wielkości opisujących stan akumulatora (po-
jemność, stan naładowania, aktualną i przyszłą wydajność). Czujnik 
udostępnia te informacje systemowi zarządzania energią w pojeź-
dzie, który ma możliwość optymalizacji procesu ładowania akumula-

tora przez alternator. Jeżeli system samodiagnostyki nie występuje 
w pojeździe, stosuje się inne metody diagnostyczne, które omówio-
no w artykule. 

1. METODY DIAGNOSTYCZNE  

Najlepszą metodą badania samochodowego akumulatora roz-
ruchowego jest pomiar napięcia i prądu podczas uruchamiania 
silnika spalinowego pojazdu za pomocą rozrusznika elektrycznego. 
Stosowane w tym celu diagnoskopy umożliwiają rejestrację napięcia 
i prądu oraz obliczenie rezystancji wewnętrznej akumulatora i mocy 
elektrycznej [2, 6]. Najbardziej wartościowa jest analiza zmienności 
wielkości elektrycznych, odczytanie ich wartości maksymalnych i 
minimalnych oraz wyznaczenie czasu trwania rozruchu. Podczas 
wymiany i łączenia akumulatora z instalacją pojazdu należy zwrócić 
uwagę na stan przewodów oraz jakość połączeń z klemami, roz-
rusznikiem, alternatorem, skrzynką bezpieczników i masą pojazdu. 
Główne straty energii występują nie tylko z powodu oporu we-
wnętrznego akumulatora, ale także przez zwiększoną rezystancję w 
obwodzie rozruchu i ładowania. Skuteczność rozruchu pojazdu 
może być też uzależniona od stanu i jakości przewodów rozrucho-
wych, w przypadku stosowania zewnętrznego źródła energii elek-
trycznej do zasilania rozrusznika. Pomiar oporności takich przewo-
dów wymaga zastosowania miernika małych rezystancji i specjalnej 
czteropunktowej metody pomiarowej, w której do obiektu mierzone-
go podłącza się dwa przewody napięciowe i dwa prądowe od strony 
miernika [3]. W ten sposób można zlikwidować wpływ rezystancji 
połączeń i styków. Natężenie prądu, przy którym miernik mierzy 
spadek napięcia i oblicza rezystancję, powinno mieć odpowiednią 
wartość.  

Pomiar prądu w instalacji pojazdu wykonywany jest za pomocą 
miernika cęgowego. W praktyce wykorzystuje się dwa rodzaje 
takich przyrządów, cęgi do dużych prądów rozruchowych oraz do  
znacznie mniejszych, pobieranych przez odbiorniki małej mocy. 
Ważną czynnością diagnostyczną jest pomiar prądu pobieranego z 
akumulatora w stanie unieruchomienia pojazdu i wyłączenia 
wszystkich odbiorników. Płynący wtedy prąd zasila niektóre sterow-
niki pojazdu oraz niezbędne systemy czuwania, kontroli i alarmowe. 
W zależności od wyposażenia pojazdu, dopuszczalny prąd płynący 
podczas jego postoju może wynosić 20 - 45 mA.  
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Mierzy się go na wszystkich przewodach połączonych z dodat-
nią lub ujemną klemą akumulatora. Ogólny stan akumulatora można 
określić za pomocą testerów elektronicznych, umożliwiających jego 
badanie w pojeździe samochodowym lub po odłączeniu od instala-
cji. Najbardziej korzystną funkcją testera jest możliwość obciążenia 
akumulatora znacznym prądem i pomiarów w tym stanie. Najczę-
ściej nie jest to jednak tak duże obciążenie jak w przypadku rozru-
chu silnika. Testery bez tej funkcji obciążają akumulatory prądem 
zmiennym o niewielkiej amplitudzie i na tej podstawie obliczają jego 
oporność oraz szacują prąd rozruchowy, a następnie wyświetlają 
lub drukują informacje liczbowe oraz tekstowe o stanie akumulatora 
i ewentualnej konieczności jego doładowania lub wymiany. Stoso-
wany w badaniu prąd zmienny zapobiega procesom elektrolizy, 
prowadzących do zmian stężenia elektrolitu oraz polaryzacji elek-
trod [4]. Laboratoryjne metody diagnostyczne wymagają połączenia 
układu elektrycznego i pomiaru wielkości fizycznych umożliwiają-
cych wykreślenie charakterystyk i obliczenie istotnych parametrów 
akumulatora. Następnie dokonuje się analizy uzyskanych rezulta-
tów. Jedną z tych metod jest wyznaczenie charakterystyki napię-
ciowo-prądowej akumulatora. Istotne jest uzyskanie odpowiednio 
dużego natężenia prądu, stabilność odczytywanych wartości, do-
kładność pomiaru oraz jego szybkość. Trudność w tym przypadku 
stanowi brak stabilności i zmienność wskazań przyrządów pomia-
rowych przy dużych obciążeniach, a równocześnie konieczność jak 
najszybszego odczytania wartości, tak aby akumulator nie wyłado-
wał się w znacznym stopniu. Z tego powodu nie jest celowe w tym 
przypadku stosowanie rejestratorów i ciągły zapis wyników pomia-
rów. Druga laboratoryjna metoda diagnostyczna, nazywana kom-
pensacyjną, realizowana jest w układzie, którego schemat zamiesz-
czono na rys. 1 i umożliwia wyznaczenie rezystancji wewnętrznej. 
Akumulator Ak1 jest badany, po zamknięciu odłącznika O1 obciąża 
się go prądem równym 0,1 pojemności znamionowej Qn. Następnie 
po otwarciu O1 i zamknięciu odłączników O2 oraz O3 równoważy 
się napięcie Ak1 za pomocą akumulatora Ak2, tak aby miliwolto-
mierz wskazywał 0. Siła elektromotoryczna akumulatora porównaw-
czego Ak2 powinna być większa od napięcia akumulatora Ak1. Po 
powtórnym zamknięciu odłącznika O1 miliwoltomierz wskazuje 
spadek napięcia, który występuje w akumulatorze Ak1 przy jego 
obciążeniu, a z jego stosunku do prądu oblicza się wartość rezy-
stancji wewnętrznej Rw. W ten sposób można wyznaczyć początko-
wą wartość Rw oraz jej zmienność w czasie rozładowywania akumu-
latora. 
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Rys. 1. Schemat układu do wyznaczania rezystancji wewnętrznej 
akumulatora 
 

Poza opisanymi metodami diagnostyki akumulatora można 
ocenić jego stan za pomocą wbudowanego wskaźnika optycznego. 
Działa on na zasadzie zmian głębokości zanurzenia kolorowego 
elementu w zależności od gęstości elektrolitu w roztworze wodnym. 
Element zmienia swoje położenie, a użytkownik dostrzega zmiany 

koloru w specjalnym okienku wziernikowym i na ich podstawie 
określa stan akumulatora. Gdy gęstość elektrolitu jest większa od 
1,22 g/cm3 element pływa wyżej w roztworze i można dostrzec jego 
barwę, w przypadku głębszego zanurzenia i przemieszczenia w 
boczną stronę diagnozujący widzi ciemny kolor elektrolitu. Wadą tej 
metody jest obecność pływaka tylko w jednej celi ogniwa i jego 
miejscowe działanie, nie uwzględniające zjawiska rozwarstwiania 
się elektrolitu. Metoda bezpośredniego pomiaru gęstości elektrolitu 
za pomocą areometru był stosowana w starszych konstrukcjach 
akumulatorów obsługowych, umożliwiających otwarcie i dostęp do 
celi każdego ogniwa [9]. Współczesne akumulatory są najczęściej 
bezobsługowe i nie mają możliwości takich pomiarów. Najprostszą 
ale najbardziej niedoskonałą metodą diagnostyczną jest pomiar 
napięcia, jego podwyższona wartość może występować przez 
pewien czas po naładowaniu, wartość zbyt mała może świadczyć o 
dużym rozładowaniu, a tylko w przypadku znacznego zużycia lub 
trwałego uszkodzenia akumulatora pomiar utrzymującego się trwale 
obniżonego napięcia będzie pewną metodą diagnostyczną.  

2. WYNIKI BADAŃ  

Zgodnie z procedurami opisanymi w poprzednim rozdziale wy-
konano badania dla dwóch akumulatorów kwasowo-ołowiowych 
bezobsługowych o napięciu znamionowym 12 V, klasycznego o 
pojemności 50 Ah i prądzie rozruchowym 450 A (EN) oraz typu 
AGM (Absorbent Glass Matt) o pojemności 40 Ah i prądzie  rozru-
chowym 220 A (EN). Akumulator typu AGM zawiera kwas siarkowy 
zaabsorbowany w mikroporowatym separatorze z włókna szklane-
go, przez taki rodzaj wypełnienia przestrzeni międzyelektrodowej 
zlikwidowano możliwość wycieku elektrolitu z uszkodzonego me-
chanicznie akumulatora i tendencję do lokalnej zmiany jego gęsto-
ści oraz zwiększono moc maksymalną ogniwa ze względu na małą 
rezystancję wewnętrzną tego typu konstrukcji. Akumulator AGM 
charakteryzuje się też odpornością na wstrząsy oraz częste cykle 
ładowania i dużego rozładowania [7, 8]. Wyniki badań przeprowa-
dzonych w czasie rozruchu silnika z wykorzystaniem diagnoskopu, 
przy zastosowaniu przewodów elektrycznych pojazdu oraz ze-
wnętrznych rozruchowych, zamieszczono na rysunkach 2-5. Aku-
mulator typu AGM posiadał inny rodzaj klem, dlatego połączono go 
z instalacją pojazdu za pomocą dwóch par dodatkowych i różnych 
przewodów rozruchowych, wykonanych fabrycznie oraz specjalnie 
w tym celu dopasowanych o mniejszej rezystancji (rys. 2 i 3). Dla 
porównania wyników badań akumulator klasyczny przebadano z 
wykorzystaniem przewodów pojazdu oraz przy połączeniu za po-
mocą zewnętrznych przewodów rozruchowych wykonanych fa-
brycznie (rys. 4 i 5). Pozwoliło to na ocenę wpływu rezystancji prze-
wodów i jakości styku w miejscach ich połączeń. Napięcie akumula-
torów w stanie jałowym wynosiło 12,5 V. Analizując przebiegi z rys. 
2 i wartości liczbowe wyświetlone na monitorze diagnoskopu stwier-
dzono, że napięcie akumulatora obniżyło się przy największym 
obciążeniu do 5 V, prąd osiągnął maksymalną wartość 272 A, a 
czas rozruchu wynosił ok. 2 s. Obliczona przez diagnoskop rezy-
stancja wewnętrzna akumulatora jest równa 27,9 mΩ i według jego 
algorytmów przekracza wartość dopuszczalną równą 20,2 mΩ. 
Zgodnie z rys. 3 i wskazaniami diagnoskopu ustalono, że napięcie 
akumulatora obniżyło się przy największym obciążeniu do 7,8 V, 
prąd osiągnął maksymalną wartość 432 A, a czas rozruchu wynosił 
ok. 1,2 s. Obliczona przez diagnoskop rezystancja wewnętrzna 
akumulatora jest równa 11,2 mΩ. Analizując przebiegi z rys. 4 i 
wartości liczbowe wyświetlone na monitorze diagnoskopu stwier-
dzono, że napięcie akumulatora obniżyło się przy największym 
obciążeniu do 8,8 V, prąd osiągnął maksymalną wartość 541 A, a 
czas rozruchu wynosił ok. 1 s.  
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Obliczona przez diagnoskop rezystancja wewnętrzna akumula-
tora jest równa 6,9 mΩ. Analogicznie dla przebiegów zamieszczo-
nych na rys. 5 odczytano, że napięcie obniżyło się w największym 
stopniu do 5,4 V, prąd maksymalny wynosił 311 A, a czas rozruchu 
ok. 1,5 s. Rezystancja wewnętrzna obliczona przez diagnoskop jest 
równa 22,7 mΩ i według jego algorytmów przekracza wartość do-
puszczalną równą 9,9 mΩ. Na wszystkich przebiegach napięcia i 
prądu widoczna jest składowa zmienna, spowodowana nierówno-
miernością momentu oporowego przy obrotach wału korbowego, z 
powodu sprężania i rozprężania powietrza w cylindrach silnika. 
Rezystancja dwóch przewodów rozruchowych wykonanych fabrycz-
nie, zmierzona miernikiem małych rezystancji, wynosi odpowiednio 
7,35 mΩ i 7,18 mΩ. Druga para przewodów, które zastosowano do 
łączenia akumulatorów, charakteryzowała się znacznie mniejszym 
oporem równym 1,09 mΩ i 0,79 mΩ. Miernik małych rezystancji i 
sposób pomiaru pokazano na rys. 6. Po wykonaniu pomiarów w 
fazie rozruchu zmierzono maksymalny prąd pobierany z akumulato-
ra w stanie unieruchomienia, przy wyłączonych odbiornikach i uzy-
skano wynik 29 mA. Do badań poza pojazdem wykorzystano testery 
elektroniczne, z których jeden miał wbudowany opornik i możliwość 
obciążenia akumulatora prądem do 100 A, w zależności od jego 
stanu. Napięcie pod obciążeniem dla akumulatora klasycznego 
wynosiło 11,4 V, a dla akumulatora AGM 11,2 V. W tej próbie moż-
na też ocenić zdolność do szybkiego odzyskania poprzedniej warto-
ści napięcia po obciążeniu. Po pomiarze na panelu testera zaświe-
ca się jedna z trzech diod LED, informując o stanie akumulatora. 

 
Rys. 6. Pomiar oporu elektrycznego przewodu miernikiem małych 
rezystancji  

 
Pozostałe dwa urządzenia testujące nie mają zdolności obcią-

żania prądem roboczym, nie obliczają również rezystancji we-
wnętrznej, ale na podstawie pomiarów szacują rzeczywistą wartość 
prądu rozruchowego i na tej podstawie wyświetlają informację o 
stanie akumulatora. Oszacowane wartości prądu rozruchowego 
przez dwa testery dla akumulatora klasycznego to 444 A i 495 A, a 
dla akumulatora typu AGM odpowiednio 219 A i 242 A. Uzyskane 
wyniki są bliskie wartości znamionowej, a nawet ją przewyższają, co 
świadczy o dobrym stanie i pełnym naładowaniu akumulatorów.  

Na podstawie charakterystyki napięciowo-prądowej można 
ocenić straty napięcia w akumulatorze przy małych, średnich i du-
żych obciążeniach (rys. 7). Oprócz liniowej części charakterystyki, w 

 
Rys. 3.  Przebiegi napięcia i prądu rozruchowego dla akumulatora typu AGM z zastosowaniem przewodów o mniejszej rezystancji 
 

 
Rys. 2.  Przebiegi napięcia i prądu rozruchowego dla akumulatora typu AGM z zastosowaniem fabrycznie wykonanych przewodów rozru-
chowych 
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której dominują rezystancyjne spadki napięcia, można zaobserwo-
wać jej nieliniowe fragmenty przy małych i maksymalnych obciąże-
niach, które spowodowane są reakcjami chemicznymi, a w następ-
stwie polaryzacją aktywacyjną i stężeniową elektrod.  

W ramach diagnostycznych badań laboratoryjnych wyznaczono 
rezystancję wewnętrzną akumulatorów metodą kompensacyjną w 
układzie, którego schemat zamieszczono na rys. 1. Początkowa 
wartość rezystancji dla akumulatora klasycznego wynosiła 44 mΩ, a 
po 300 s obciążenia prądem 0,1 Qn zwiększyła się i ustabilizowała 
na poziomie 98 mΩ. W tych samych warunkach badania rezystan-
cja wewnętrzna akumulatora typu AGM wynosiła 45 mΩ i zwiększy-
ła się do 52 mΩ.  
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Rys. 7. Charakterystyki napięciowo-prądowe badanych akumulato-
rów  

 

PODSUMOWANIE 

Metody diagnostyczne stosowane w badaniach akumulatorów 
samochodowych można podzielić na łatwe do wykonania przez 
użytkownika oraz bardziej zaawansowane technicznie, które mogą 
być zrealizowane przez wykwalifikowanego diagnostę, wyposażo-
nego w odpowiedni sprzęt pomiarowy. Metody ogólnodostępne to 
badanie przy pomocy multimetru, testerów lub areometru. Badania 
specjalistyczne wykonywane są z zastosowaniem diagnoskopu, a 
najtrudniejsze wymagają zmontowania układu elektrycznego oraz 
czynności regulacyjnych i pomiarowych. Metody bardziej skompli-
kowane dostarczają najczęściej więcej praktycznych informacji o 
stanie akumulatora. Diagnostyka wykonywana podczas rozruchu 
silnika jest najbardziej trafna i istotna, ponieważ wtedy akumulator 
spełnia swoje podstawowe zadanie. Najłatwiej można wykonać 
pomiar napięcia, zmierzenie prądu wymaga zastosowania miernika 
cęgowego, a obliczenie rezystancji wewnętrznej odbywa się z wyko-
rzystaniem algorytmów diagnoskopu, parametrów znamionowych 
akumulatora oraz zmierzonych wartości napięcia i prądu podczas 
rozruchu. Pełne badanie wymaga równoczesnej rejestracji mierzo-
nych wielkości w czasie rozruchu. Uruchomienie silnika pojazdu 
przy dużym prądzie i małym spadku napięcia akumulatora odbywa 
się w najkrótszym czasie. Rezystancja wewnętrzna jest sumą opo-
rów elektrycznych i dodatkowych spowodowanych różnymi etapami 
reakcji chemicznych. Bardzo ważny jest stan i opór przewodów 
elektrycznych oraz połączeń z klemami akumulatora. Dla podkre-
ślenia istotności tego problemu wykonano pomiary z wykorzysta-

 
Rys. 5.  Przebiegi napięcia i prądu rozruchowego dla akumulatora klasycznego z zastosowaniem fabrycznie wykonanych przewodów 
rozruchowych  
 

 
Rys. 4.  Przebiegi napięcia i prądu rozruchowego dla akumulatora klasycznego z zastosowaniem przewodów pojazdu  
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niem różnych przewodów rozruchowych. Kable niskiej jakości mogą 
mieć rezystancję przewyższającą opór wewnętrzny akumulatora. Do 
oceny źródeł energii i bezpośredniego ich porównania bardzo przy-
datna jest charakterystyka napięciowo-prądowa, przy dokładnym jej 
wyznaczeniu można zaobserwować na wykresie fragmenty liniowe i 
nieliniowe. Stabilność pomiarów przy dużych natężeniach prądu 
może być w tej metodzie wyznacznikiem stanu akumulatora. Bada-
nie metodą kompensacyjną, w której wyznacza się rezystancję 
wewnętrzną akumulatora, jest trudne do wykonania i najmniej do-
kładne. Zrównoważenie napięć akumulatora badanego i porównaw-
czego wymaga precyzji i elementów regulacyjnych o dużej czułości. 
Z tego powodu wynik badania może być obarczony błędem i wyma-
ga weryfikacji przy pomocy innych metod badawczych.  
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Diagnostics methods in condition assessment  
of automotive starting battery 

The paper describes the methods of a diagnostics re-

search of automotive starting batteries. The diagnostics re-

search was conducted for two lead-acid automotive batteries 

of different types.  

The  experiments were realized on measurement site and 

in a motor vehicle with the use of battery chargers, electronic 

testers, diagnoscope, analog and digital measurement appa-

ratus. The most important test was an attempt to start an 

engine and record the changes of voltage and current. The 

tests on measurement site included checking the technical 

condition with testers as well as evaluation the voltage-

current characteristics and internal resistance. The compara-

tive analysis of diagnostics methods has been conducted on 

the basis of tests performed both on measurement site and in 

an automotive vehicle. 

 
Autorzy: 

dr inż. Marek Adamiec – Politechnika Lubelska, Wydział Me-
chaniczny, Katedra Pojazdów Samochodowych, 
m.adamiec@pollub.pl 

dr inż. Mieczysław Dziubiński – Politechnika Lubelska, Wy-
dział Mechaniczny, Katedra Pojazdów Samochodowych,  
m.dziubinski@pollub.pl 

mgr inż. Ewa Siemionek – Politechnika Lubelska, Wydział 
Mechaniczny, Katedra Pojazdów Samochodowych,  
e.siemionek@pollub.pl

 


