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Streszczenie  
W artykule przedstawiono zestawienie kilku znanych metod 
diagnostycznych oraz wyniki własnych pomiarów laboratoryjnych na 
wybranych akumulatorach. Wynikiem tych badań jest zaproponowana 
nowa metoda diagnostyczna wyznaczająca stopień zużycia 
akumulatora. 

 
Wstęp  

Współczesne pojazdy wyposażone są w zaawansowane 
układy elektroniczne, które do swojej pracy wymagają energii 
elektrycznej. Energię tą zapewnia akumulator samochodowy 
współpracujący z układem doładowania. Stały się one obecne 
we wszystkich pojazdach każdego sektora. W celu oszacowania 
ich liczby można posłużyć się oficjalnym rejestrem CEPiK 
(rys.1). Według niego w Polsce w roku 2012 zarejestrowanych 
było 22 mln pojazdów, a każdy z nich musiał zawierać 
akumulator. Zazwyczaj rzadko zwraca się na niego uwagę, aż 
do momentu gdy samochód najzwyczajniej nie chce „odpalić”. 
W takim przypadku zazwyczaj jest już za późno na ładowanie 
i trzeba  
go wymienić na nowy. 

Według [1] akumulator to źródło energii elektrycznej, które 
nie produkuje prądu, lecz magazynuje ją w postaci energii 
chemicznej. Na wskutek ubytków energii, powstałych podczas 
postoju i rozruchu, prądnica podczas poruszania się pojazdu 
doładowuje akumulator. 

Akumulator dwunasto-woltowy składa się z 6 cel po 
dwa wolty (rys.2). Każda z cel składa się z dwóch elektrod 
zanurzonych w elektrolicie: katody i anody. Można dokonać 
podziału tych akumulatorów na wiele sposobów:  
• ze względu na przeznaczenie (stacjonarne, tradycyjne, 

rozruchowe),  
• ze względu na rodzaj elektrolitu (ołowiowe, żelazowo-

niklowe itp),  
• ze względu na ich obsługę (bezobsługowe, obsługowe). 

Żywotność akumulatorów określana jest na średnio na 3 do 
5 lat. Możliwe jest jednak wydłużenie tego okresu o kilka lat,  
jak i jego skrócenie - przez niewłaściwe użytkowanie. Zbyt 
częste uruchamianie samochodu przy włączonych światłach, 
bez późniejszego doładowania przy dłuższej podróży, może  
go rozładować. Zbyt długie pozostawienie akumulatora w takim 
stanie może go uszkodzić przez zbytnie zasiarczenie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Liczba pojazdów w Polsce w latach 1975-2012 
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Rys. 2.  Budowa akumulatora obsługowego 

 
W celu wcześniejszego wykrycia zbliżającego się okresu 

wymiany akumulatora, wskazane jest przeprowadzanie jego 
diagnostyki. Procedurę tą można wykonać na kilka sposobów, 
które zostaną przedstawione w poniższych rozdziałach. 
Rozdział 4 przedstawia sposób dokładnej diagnostyki 
zaproponowany przez autorów. 
 
1. Pomiar gęstości elektrolitu 

Jedną z najstarszych ale dalej najbardziej miarodajną 
metodą diagnostyki stopnia naładowania akumulatora jest 
pomiar gęstości elektrolitu. W tej metodzie mierzy się gęstość 
elektrolitu w akumulatorze, oceniając w ten sposób jego 
przydatność  
do pracy. 

Do wyznaczenia stopnia naładowania akumulatora (rys. 3) 
należy posłużyć się termometrem oraz przyrządem do pomiaru 
gęstości elektrolitu (rys.4). Najbardziej miarodajny będzie 
areometr tzw. kwasomierz. Temperatury elektrolitu nie trzeba 
mierzyć, gdy temperatura otoczenia mieści się w granicach 15 – 
20 °C. W każdym innym przypadku temperatura ma znaczący 
wpływ na gęstość elektrolitu i stan naładowania, która nie może 
zostać pominięta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3. Wykres zależności gęstości elektrolitu i temperatury  
od stopnia naładowania akumulatora 

Pomiar następuje poprzez pobrania za pomocą rurki, w której 
umieszczony jest areometr. Odczytujemy wskazaną wartość  
na skali. Po badaniu pobrany elektrolit zwracamy do akumulatora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 4. Areometr do odczytu gęstości elektrolitu 
 
2. Pomiar napięcia podczas rozruchu 

Urządzeniem pobierającym najwięcej prądu w pojeździe jest 
rozrusznik. Podczas  jego załączenia wartość napięcia 
akumulatora spada do najniższej. Wykonanie pomiaru napięcia 
w tej fazie pracy daje obraz stanu akumulatora. W tabeli 1 
zaprezentowano dopuszczalne wartości napięć dla 
akumulatorów 6 V i 12 V odpowiadające pracy sprawnego 
akumulatora z włączonym rozrusznikiem.  
 
Tab. 1. Zakresy napięć sprawnego akumulatora chemicznego 

6 V 12 V

Pomiar napięcia rozruchu > 4,5 V > 9,0 V 

Chwilowe dynamiczne 
obciążenie akumulatora > 3,5 V > 7,0 V 

 
Do wykonania pomiarów potrzebny jest woltomierz lub  

tester samochodowy. Woltomierz podłączą się do zacisków 
akumulatora. Dodatkowo konieczne jest zablokowanie zapłonu 
silnika w trakcie pracy rozrusznika, np. poprzez odłączenie 
przewodów wysokiego napięcia. Przy wciśniętym sprzęgle 
należy uruchomić rozrusznik tak, by wał korbowy obrócił  
się kilka razy. W międzyczasie dokonuje się pomiaru wartości 
napięcia na woltomierzu.  

 
3. Pomiar napięcia pod obciążeniem 

Kolejną metodą do oceny stanu naładowania akumulatora 
jest pomiar napięcia na końcówkach jego ogniw. Pomiar  
w tej metodzie dokonuje się przy obciążonym ogniwie, czyli  
w momencie przepływu prądu. Wedle zasady, prąd obciążający 
ogniwo akumulatorów o dwudziestogodzinnej pojemności  
Q20 ≤ 100 Ah wynosi 80 A, a dla pojemności Q20 > 100 Ah 
wynosi 150 A. 

Do wykonania pomiarów w tej metodzie używa się 
specjalnego próbnika widełkowego (rys.5). Składa się on z 
woltomierza osadzonego w oprawce. Z jednej strony jest on 
zakończony  rękojeścią, z drugiej podczepiony jest dokładnie 
wyskalowany rezystor z widełkami (dwa ostro zakończone 
pręty). Widełki  
te wciskane są w końcówki ogniw przy pomiarze napięcia. 
Oprócz wyskalowanych jednostek napięcia, woltomierz 
podzielony jest na różnokolorowe obszary, oznaczające 
procentowy stopień naładowania ogniwa. 
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Rys. 5.  Próbnik widełkowy 
 
Ta metoda pomiaru jest możliwa tylko, gdy akumulator ma 

wyprowadzone na zewnętrz końcówki każdego ogniwa poprzez 
dostęp do łączników międzyogniwowych lub jest to system 
bateryjny składający się z osobnych 2-woltowych ogniw. 
W akumulatorach małej pojemności, które nie są rozbieralne 
(34, 45, 60 Ah) końcówki i łączniki schowane są pod 
monowieczkiem i nie jest możliwe wykonanie tego pomiaru. 

 
4. Badanie rezystancji wewnętrznej źródła 

Celem tego badania jest wyznaczenie stanu akumulatora 
i przedstawienie innej metody diagnostycznej. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Rys. 6.  Schemat układu pomiarowego 
 

Wiedząc, że wskaźnikiem stanu akumulatora jest 
znajomość rezystancji wewnętrznej RW źródła rzeczywistego 
(rys. 6), można przeprowadzać diagnostykę poprzez 
wyznaczenie właśnie tej rezystancji. Do wyznaczenia tej 
rezystancji znanych jest kilka metod.  

Jedną z nich jest pomiar parametrów elektrycznych źródła 
przy dwóch wartościach rezystancji obciążającej. W tej 
metodzie rezystancję wewnętrzną RW wyznacza się poprzez 
rozwiązanie układu równań: 
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gdzie: 
U1 = UV  gdy  R = R1, 
U2 = UV  gdy  R = R2, 
E – wartość siły elektrochemicznej źródła. 

Rozwiązaniem równania (1) jest postać: 
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W tej metodzie oprócz mierzenia wartości napięcia 
wymagana jest znajomość rezystancji R1 i R2. Również 
założenie stałej siły elektrochemicznej wprowadza 
niedokładność metody. Tych niedogodności pozbawiona jest 
kolejna metoda. 

Druga metoda wyznaczenia rezystancji wewnętrznej źródła 
napięcia wymaga pomiaru napięcia i prądu, nie wymagana jest 
natomiast znajomość rezystancji obciążającej. Do pomiaru 
prądu płynącego przez obciążenie R (rys. 6) wykorzystano 
amperomierz cęgowy, którego rezystancja wewnętrzna nie 
zmieniła obciążenia, czyli RA = 0. 
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W
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Wartość siły elektrochemicznej E jest stała dla źródła i jest 
równa wskazaniu woltomierza UV (rys. 6) przy próbie biegu 
jałowego, tzn. gdy R = ∞, RV = ∞, gdzie RV to rezystancja 
wewnętrzna woltomierza. 

Badanie polegało na całkowitym naładowaniu, następnie 
rozładowaniu pomiarowym badanego akumulatora. W trakcie 
rozładowania zmieniano wartość rezystancji R tak, aby uzyskać 
stały prąd wynoszący 2,9 A (próba 5-godzinna). Równolegle 
prowadzone były (co 15 minut) pomiary napięcia UV pod 
obciążeniem i podczas chwilowego odłączenia go od 
obciążenia.  

Wartość rezystancji RW była określona z zależności (3) 
podstawiając odpowiednio: E – napięcie woltomierza podczas 
chwilowego odłączenia obciążenia, UV – napięcie woltomierza 
podczas obciążenia, I – prąd przepływający przez obciążenie R. 

 

 
 

Rys. 7. Rezystancja wewnętrzna pierwszego akumulatora  
w funkcji jego naładowania 

 

 
 

Rys. 8. Rezystancja wewnętrzna drugiego akumulatora w 
funkcji jego naładowania 

 

 
 

Rys. 9.  Średnia rezystancja wewnętrzna pierwszego i drugiego 
akumulatora w funkcji jego naładowania 

 
Badaniu poddano dwa akumulatory tego samego typu 

z różnym stopniem zużycia. Po uprzednim całkowitym 
naładowaniu, badanie dla każdego akumulatora powtarzane 
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było  
3 razy. 

Wyniki wykazały, że stan całkowitej pojemności tych 
akumulatorów wynosi ok 85 i 45%. Rezystancja wewnętrzna 
utrzymuje się na stałym poziomie aż do osiągnięcia 30% 
pojemności. Po przekroczeniu tego punktu rezystancja zaczyna 
stopniowo rosnąc, aż do osiągnięcia całkowitego rozładowania. 
Z przeprowadzonego badania widać, że początkowa wartość 
rezystancji może być przyjmowana jako wskaźnik zużycia 
akumulatora. Widać to na linii początkowej wartości 
naładowania (rys. 9). Linia początkowa umożliwia określenie 
zależności rezystancji wewnętrznej w funkcji zużycia 
akumulatora.  

Zależność ta powinna być wyznaczana dla każdego typu 
akumulatora. Mając tą zależność podaną przez producenta 
można by było dokonywać pomiaru rezystancji wewnętrznej 
akumulatora przy naładowaniu wyższym od 30%. Na tej 
podstawie możliwe będzie określenie dostępnej pojemności 
(możliwości maksymalnego procentowego naładowania) bez 
potrzeby całkowitego naładowania akumulatora.  
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Methods of diagnosing the state of the battery 
The article presents some well-known diagnostic methods and our own 
laboratory measurements on the selected battery. The new diagnostic 
method that determines the degree of battery status is the result of 
these studies. 
 
Key words: internal resistance, the battery health, diagnostics. 
 


