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ZMIANY WYBRANYCH PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH  

AKUMULATORÓW KWASOWO - OŁOWIOWYCH W OKRESIE  

ICH DŁUGOTRWAŁEGO PRZECHOWYWANIA 

 

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące oceny zmian wybranych parametrów elektrycznych akumulatorów roz-

ruchowych wykonanych w technologii Ca/Ca. Ocenie poddano dynamikę procesu samowyładowania akumulatorów w ich 

standardowej wersji, przeznaczonej do pojazdów z tradycyjnym silnikiem spalinowym i podstawowym wyposażeniem elek-

trycznym. Badania przeprowadzono dla dwóch, nowych akumulatorów o pojemności 50 i 70Ah oraz częściowo zużytego aku-

mulatora o pojemności 74Ah. Uzyskane wyniki potwierdziły, że akumulatory w których zastosowano wapń jako dodatek sto-

powy do ołowiu charakteryzują się niewielką intensywnością procesu samowyładowania, niezależnie od ich początkowego 

stanu technicznego.  

 

WSTĘP 

W układach rozruchowych pojazdów powszechnie stosowane 
są akumulatory kwasowo-ołowiowe. Wynika to zarówno z ich sto-
sunkowo niskiej ceny jak również wysokiej wydajności prądowej, 
która jest wymagana aby dostarczyć do rozrusznika energię elek-
tryczną, umożliwiającą sprawny rozruch silnika w różnych warun-
kach otoczenia. Okres bezproblemowej eksploatacji tego rodzaju 
akumulatorów zależy przede wszystkim od jego prawidłowego 
doboru do określonego pojazdu oraz sposobu użytkowania. Stan-
dardowe konstrukcje akumulatorów sprawdzają się w pojazdach, 
które wyposażono w podstawowe funkcje elektryczne. Jednak coraz 
częściej są one wzbogacone o dodatkowe elementy takie jak: sys-
tem start&stop, elektryczne wspomaganie układu kierowniczego, 
hamulcowego, sterowania i podgrzewania foteli itp. W przypadku 
takich pojazdów stosowane są akumulatory o podwyższonej odpor-
ności na cykliczne wyładowania. Jest to szczególnie uzasadnione 
dla pojazdów eksploatowanych w miastach. W takich warunkach, 
krótkie odcinki jazdy pojazdem nie sprzyjają temu, aby uzupełnić 
energię elektryczną akumulatora do poziomu jego pełnego nałado-
wania. W związku z tym bardzo często ulegają one przedwczesne-
mu zasiarczeniu. Warto także zwrócić uwagę, że ten proces zacho-
dzi również wtedy, gdy akumulator nie jest eksploatowany w pojeź-
dzie. Jest to konsekwencją zjawiska samowyładowania akumulatora 
i właśnie temu problemowi został poświęcony niniejszy artykuł. 

1. ANALIZA LITERATUROWA 

W tradycyjnych pojazdach samochodowych silniki spalinowe 
uruchamiane są przy pomocy rozrusznika zasilanego energią elek-
tryczną zgromadzoną w akumulatorze kwasowo-ołowiowym. Ich 
zastosowanie uzasadnione jest zarówno aspektami ekonomicznymi 
jak również technicznymi. Niska rezystancja wewnętrzna tego ro-
dzaju akumulatorów umożliwia uzyskanie prądu o natężeniu kilkuset 
amperów, który jest niezbędny do uruchomienia silnika spalinowe-
go. Wartość rezystancji wewnętrznej akumulatora jest uzależniona 
przede wszystkim od jego pojemności, zasiarczenia płyt oraz zmian 
temperatury. Podczas wyładowania akumulatora, kwas siarkowy 

zawarty w elektrolicie dysocjuje na jony H+, SO42- oraz HSO42-. 
Następnie aktywny ołów Pb2+ znajdujący się na płytach akumulatora 
łączy się z jonami siarczanowymi oraz wodorosiarczanowymi two-
rząc w porach płyt akumulatora mikrokrystaliczną strukturę siarcza-
nu ołowiu PbSO4 (Rys. 1), która jest izolatorem elektrycznym.  

 

 
Rys. 1. Widok typowej struktury PbSO4 na powierzchni płyty aku-
mulatora [1] 

 
Nagromadzenie PbSO4 na płytach akumulatora zwiększa jego 

rezystancję wewnętrzną. Postępującemu wzrostowi tych kryształów 
towarzyszy obniżenie gęstości elektrolitu na skutek zmniejszenia 
stężenia kwasu siarkowego, co dodatkowo zwiększa rezystancję 
wewnętrzną akumulatora. W takim przypadku jego wydajność prą-
dowa ulega wyraźnemu obniżeniu. Towarzyszy temu adekwatny 
spadek napięcia na klemach akumulatora w chwili rozruchu silnika, 
co może uniemożliwić jego uruchomienie. Proces zasiarczenia płyt 
akumulatora występuje nawet wtedy, gdy nie jest on obciążony 
zewnętrznym odbiornikiem energii elektrycznej. To powolne zjawi-
sko samowyładowania akumulatora uzależnione jest zarówno od 
jego cech konstrukcyjnych jak i temperatury przechowywania. Pod-
stawowa konstrukcja akumulatora zawiera ogniwa, w których ujem-
na elektroda wykonana jest z porowatego, metalicznego ołowiu 
nanoszonego na kratkę nośną. Natomiast dodatnia elektroda for-
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mowana jest na kratce nośnej przy pomocy tlenku ołowiu. Występu-

je on w dwóch odmianach tj. ortorombowej -PbO2 oraz tetragonal-

nej -PbO2. Zastosowane dodatki stopowe do ołowianej kratki mają 
wpływ na parametry elektryczne akumulatora, w tym na dynamikę 
procesu samowyładowania i korozji. W tym aspekcie szczególnie 
korzystne jest zastosowanie kratek o obniżonej zawartości antymo-
nu z dodatkiem wapnia, selenu, srebra, cyny, kadmu i innych pier-
wiastków chemicznych [2-5].  

 
Rys. 2. Wpływ wybranych technologii wykonania kratki płyty akumu-
latora na dynamikę procesu jego samowyładowania w temperaturze 
25 ºC [2] 
 

W dostępnych publikacjach wskazano również, że proces sa-
mowyładowania akumulatora może być dodatkowo ograniczony 
poprzez wprowadzanie do elektrolitu dodatku siarczanu baru lub 
strontu [6]. Zastosowanie w praktyce wskazanych rozwiązań pozwa-
la ograniczyć zjawisko samowyładowania akumulatora do zakresu 
utraty 2-5% zgromadzonej w nim energii na każdy miesiąc prze-
chowywania. Warto jednak zwrócić uwagę, że wskazane wartości 
są również uzależnione od temperatury. W publikacji [2] wskazano, 
że wzrost temperatury przechowywania akumulatora znacząco 
przyspiesza proces jego samowyładowania. Jest to widoczne w 
postaci adekwatnych zmian gęstości elektrolitu (Rys. 3). 

 
Rys. 3. Dzienna zmiana gęstości elektrolitu spowodowana proce-
sem samowyładowania akumulatora w zależności od temperatury 
jego przechowywania [2] 

 
Z tego powodu zaleca się, aby temperatura nieeksploatowane-

go akumulatora wynosiła ok. 15C. Natomiast każdy wzrost tej 
temperatury o kolejne 10°C powoduje ok. dwukrotne przyspieszenie 
procesu samowyładowania. Z tego powodu proces zasiarczenia 
akumulatora jest szczególnie intensywny w okresie letnim, gdy 
nieeksploatowany pojazdach jest parkowany przez wiele dni w 
miejscu sprzyjającym silnemu nagrzewaniu nadwozia.   

2. CEL BADAŃ 

Niniejszy artykuł przedstawia rezultaty badań, których celem 
było określenie dynamiki procesu samowyładowania standardowych 
akumulatorów rozruchowych, wykonanych w technologii Ca/Ca. 
Pozwoli to zweryfikować stan wiedzy w zakresie zaleceń dotyczą-
cych zasad długotrwałego przechowywania takich akumulatorów. 

3. METODYKA BADAWCZA 

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 ich nominalną pojemność. Oznacza to, że w badaniu 
wykorzystano akumulatory o oznaczeniach AK50, AK70 oraz AK74. 
Ich podstawowe dane przedstawiono w tabeli 1. 

    
Tab. 1. Wybrane dane badanych akumulatorów 

Nazwa parametru 
Kod akumulatora 

AK50 AK70 AK74 

Napięcie znamionowe, [V] 12 12 12 

Pojemność, [Ah] 50 70 74 

Maksymalny prąd rozruchowy wg EN, [A] 510 640 640 

Rok produkcji, - 12.2013 04.2015 09.2010 

Szacowane zużycie, [%] 0 0 54 

 
Po zakupie, akumulatory AK50 i AK70 nie były eksploatowane. 

Na podstawie pomiaru parametrów elektrycznych tych akumulato-
rów określono ich stan zużycia na 0%. Natomiast akumulator AK74 
kupiono w 2011 roku i od tego czasu używano go w pojeździe. 
Zużycie akumulatora AK74 oszacowano na 54%. Do tego celu 
wykorzystano urządzenie diagnostyczne Besa-12 firmy AE 
TOOL LTD. W Polsce jest ono oznaczone kodem 1498TB/12 i 
sprzedawane przez firmę Beta Polska  (Rys. 4).  

 
Rys. 4. Widok urządzenia diagnostycznego BESA-12 firmy AE 
TOOL LTD (1498TB/12 dystrybucja Beta Polska) 
 

Przedstawione urządzenie pozwala mierzyć lub oszacować na-
stępujące parametry akumulatorów: 
– napięcie na klemach, 
– maksymalny prąd rozruchowy, 
– rezystancja wewnętrzna, 
– stan zużycia. 

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 
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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. 

Przed przystąpieniem do badań wszystkie akumulatory zostały 
naładowane, a pomiary rozpoczęto po 48 godzinach od zakończe-
nia tego procesu. Próba pomiarowa zawierała trzy powtórzenia 
realizowane w okresie ok. 90 sekund. Uzyskane wyniki z tych trzech 
powtórzeń uśredniano i wykorzystano w dalszej analizie. Próby 
pomiarowe wykonywano w siedmiodniowych odstępach, a okres 
badań wynosił 246 dni. Oznacza to, że badając akumulator wyko-
nano 36 prób pomiarowych, a każda z nich zawierała 3 powtórze-
nia. Akumulatory przechowywano w pomieszczeniu, którego tempe-

ratura powietrza wynosiła 202 C. 
Rozpoczęcie pomiaru wymagało wprowadzenia do pamięci 

urządzenia podstawowych informacji o badanym akumulatorze. 
Informacje określają typ akumulatora, normę wg której producent 
badał prąd rozruchowy oraz jego maksymalną wartość. Następnie w 
okresie ok. 7 sekund urządzenie wykonuje rejestrację wartości 
spoczynkowej napięcia oraz wyznacza rezystancję wewnętrzną 
akumulatora.  

Jak już wspomniano urządzenie diagnostyczne jest zasilane z 
badanego akumulatora, co ma pewien niewielki wpływ na intensyfi-
kację procesu jego wyładowania, a tym samym na zmianę jego 
rezystancji wewnętrznej. Należy zauważyć, że w okresie 246 dni 
wykonano 36 prób pomiarowych parametrów elektrycznych akumu-
latora. Łączny czas pomiarów wynosił ok. 54 minuty. W tym czasie 
akumulator był obciążony prądem o wartości ok. 200 mA. Oznacza 
to, że realizacja wszystkich pomiarów spowodowała zmniejszenie 
dostępnej pojemności akumulatora o ok. 0,18 Ah. Stanowi to zale-
dwie 0,36% maksymalnej pojemności akumulatora AK50. W związ-
ku z tym, w prowadzonych rozważaniach można zaniedbać wpływ 
urządzenia diagnostycznego i metody badawczej na zmianę para-
metrów elektrycznych testowanych akumulatorów.  

4. WYNIKI BADAŃ 

Badane akumulatory przechowywano w okresie 246 dni w po-
mieszczeniu o temperaturze ok. 20 °C. W takich warunkach obser-
wowano wzrost rezystancji wewnętrznej Rw akumulatorów, spowo-
dowany formowaniem warstwy siarczanu ołowiu na powierzchniach 
płyt. Najmniejszą wartością rezystancji wewnętrznej charakteryzo-
wał się akumulator AK70 (Rys. 5). Był to fabrycznie nowy akumula-
tor o największej pojemności spośród wszystkich badanych. Więk-
sza liczba płyt takiego akumulatora zwiększa sumaryczną po-
wierzchnię ich styku z elektrolitem. Dzięki temu maleje wartość 
rezystancji wewnętrznej akumulatora o większej pojemności. Z tego 
powodu rezystancja wewnętrzna akumulatora AK70 jest mniejsza 
od AK50. Zdecydowanie największą wartość rezystancji wewnętrz-
nej uzyskano dla częściowo wyeksploatowanego i zasiarczonego 
akumulatora AK74. Dla wszystkich badanych akumulatorów końco-
wa wartość Rw była w zakresie 9-10% większa niż na początku 
badania. Oznacza to, że proces samowyładowania zachodzący w 
akumulatorze zwiększa jego rezystancję wewnętrzną o ok. 1,2% w 
ciągu miesiąca. 

 
Rys. 5. Zmiany rezystancji wewnętrznej badanych akumulatorów  
w okresie ich przechowywania w temperaturze +20 °C 
 

Postępującemu zasiarczeniu płyt badanych akumulatorów to-
warzyszył adekwatny spadek ich napięcia spoczynkowego (Rys. 6). 
Na koniec badania było ono w zakresie 1,75 – 2,25% niższe w 
stosunku do wartości początkowych tj. 12,75 – 12,85V odpowiednio 
dla akumulatora AK50 i AK70. W przypadku akumulatora AK74 jego 
napięcie spoczynkowe było o ok. 0,3V niższe w stosunku do AK50 i 
AK70. Było to spowodowane częściowym zużyciem akumulatora 
AK74. Nie stwierdzono, aby początkowy stan techniczny badanych 
akumulatorów miał ważny wpływ na dynamikę zmian ich napięcia 
spoczynkowego. 

  

 
Rys. 6. Zmiany napięcia spoczynkowego badanych akumulatorów 
w okresie ich przechowywania w temperaturze +20 °C 

 
Długotrwałemu przechowywaniu akumulatorów towarzyszy za-

siarczenie jego płyt. Powoduje to wzrost rezystancji wewnętrznej 
akumulatora oraz obniża wartość napięcia spoczynkowego, a także 
ogranicza maksymalny prąd rozruchowy (Rys. 7). 

 
Rys. 7. Zmiany maksymalnego prądu badanych akumulatorów  
w okresie ich przechowywania w temperaturze +20 °C 
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W przypadku akumulatora AK70 wartość prądu rozruchowego 
została zmniejszona z 640A do 580A. Oznacza to spadek o ok. 
10% w okresie 246 dni prowadzenia pomiarów. W przypadku aku-
mulatora AK50 i AK74 stwierdzono podobną zależność tj. obniżenie 
początkowej wartości prądu rozruchowego o ok. 10% w stosunku do 
wartości początkowej. 

PODSUMOWANIE 

Długotrwałe przechowywanie akumulatorów kwasowo-
ołowiowych powoduje utratę zgromadzonej w nich energii elektrycz-
nej. W zależności od technologii wykonania płyt akumulatora, pro-
ces ten zachodzi z różną intensywnością. Jest on szczególnie dy-
namiczny w przypadku akumulatorów starszego typu, które zawiera-
ły większą zawartością antymonu. Ograniczenie ilości tego pier-
wiastka w kratce płyty akumulatora przy jednoczesnym zastosowa-
nie innych dodatków stopowych wyraźnie spowalnia proces samo-
wyładowania.  

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań tego proce-
su w odniesieniu do różnych akumulatorów zawierających wapń. 
Otrzymane wyniki potwierdzają, że tego rodzaju akumulatory mogą 
być długotrwale przechowywane bez konieczności ich systematycz-
nego doładowywania. Wymaga to jednak zachowania umiarkowanej 
temperatury otoczenia tj. w zakresie 15-20 °C. Na podstawie uzy-
skanych wyników badań można stwierdzić, że okresowe kontrole 
takich akumulatorów i ich ewentualne doładowywanie powinno 
odbywać się nie rzadziej niż co 6 miesięcy, co pozwoli ograniczyć 
tworzenie trudno rozpuszczalnej formy krystalicznej PbSO4.  
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Variations of selected electrical parameters of the lead acid 
batteries during long-term storage period 

Paper presents research results of the internal re-

sistance, open circuit voltage as well as maximum current of 

selected SLI type starting Ca/Ca batteries. In particular the 

self-discharging phenomenon has been study for a such bat-

teries designed for vehicles equipped with conventional in-

ternal combustion engines and base electric equipment. The 

study was conducted for two new batteries with a capacity of 

50 and 70Ah as well as for a one partially spent battery with 

a nominal capacity of 74Ah. The results of the investigation 

confirmed that the self-discharge phenomenon is significantly 

reduced for batteries with a reduced content of Antimony and 

with addition of calcium to the grid.   
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