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بنام خدا
آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
سازمان ملی استاندارد ايران ،به موجب قانون تنها مرجع رسمی کشور است که وظيفه تعيين ،تدوين و نشر استانداردهاي ملی
(رسمی) ايران را به عهده دارد.
تدوين استاندارد در حوزههاي مختلف در کميسيونهاي فنی مرکب از کارشناسان سازمان ،صاحبنظران مراکز و مؤسسات علمی،
پژوهشی ،توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط انجام میشود .سعی میشود استانداردهاي ملی در جهت مصالح ملی و با توجه به شرايط
توليدي ،فناوري و تجاري حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،شامل توليدکنندگان ،مصرفکنندگان،
صادرکنندگان و واردکنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهادها ،سازمانهاي دولتی و غيردولتی مرتبط باشد .پيشنويس
استانداردهاي ملی ايران براي نظرخواهی به مراجع ذينفع و اعضاي کميسيونهاي فنی مربوط ارسال میشود و پس از دريافت
نظرها و پيشنهادها در کميتۀ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصويب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ايران چاپ و
منتشر میشود.
پيشنويس استانداردهايی که مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح نيز با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه میکنند در کميتۀ
ملی طرح و بررسی و در صورت تصويب ،به عنوان استاندارد ملی ايران چاپ و منتشر میشود .بدين ترتيب ،استانداردهايی ملی تلقی
میشود که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ايران شمارۀ  5تدوين و در کميتۀ ملی استاندارد مربوط که سازمان ملی
استاندارد تشکيل میدهد به تصويب رسيده باشد.
2
1
سازمان ملی استاندار ايران از اعضاي اصلی سازمان بينالمللی استاندارد( ، )ISOکميسيون بينالمللی الکتروتکنيک ( )IECو
سازمان بينالمللی اندازه شناسی قانونی ( 3)OIMLاست و به عنوان تنها رابط کميسيون کدکس غذايی ( 4)CODEXدر کشور
فعاليت میکند .در تدوين استانداردهاي ملی ايران ضمن توجه به شرايط کلی و نيازمنديهاي خاص کشور ،از آخرين پيشرفتهاي
علمی ،فنی و صنعتی جهان و استانداردهاي بينالمللی بهرهگيري میشود.
سازمان ملی استاندارد ايران میتواند با رعايت موازين پيشبينی شده در قانون ،براي حمايت از مصرفکنندگان ،حفظ سالمت و
ايمنی فردي و عمومی ،حصول اطمينان از کيفيت محصوالت و مالحظات زيستمحيطی و اقتصادي ،اجراي بعضی از استانداردهاي
ملی ايران را براي محصوالت توليدي داخل کشور و  /يا اقالم وارداتی ،با تصويب شوراي عالی استاندارد ،اجباري نمايد .سازمان
میتواند به منظور حفظ بازارهاي بينالمللی براي محصوالت کشور ،اجراي استاندارد کاالهاي صادراتی و درجه بندي آن را اجباري
نمايد .همچنين براي اطمينان بخشيدن به استفادهکنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينۀ مشاوره ،آموزش،
بازرسی ،مميزي و صدور گواهی سيستمهاي مديريت کيفيت و مديريت زيستمحيطی ،آزمايشگاهها و واسنج هاي (کاليبره
کنندگان) وسايل سنجش ،سازمان ملی استاندارد ،اين گونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران
مورد ارزيابی قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم ،گواهينامۀ تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت
میکند .ترويج دستگاه بينالمللی يکاها ،واسنجی(کاليبراسيون) وسايل سنجش ،تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات
کاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملی ايران از ديگر وظايف اين سازمان است.
1- International Organization for Standardization
2- International Electrotechnical Commission
3- International Organization for Legal Metrology
4- Codex Alimentarious Commission
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پیش گفتار
استاندارد"ايمنی باتريها و سلهاي اوليه و ثانويه ليتيمی در طول حمل و نقل" نخستين بار در سال 1386
تدوين شد .اين استاندارد بر اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسی و تأييد کميسيونهاي مربوط براي اولين بار
مورد تجديدنظر قرار گرفت و در هفتصدو بيست و يکمين اجالس کميته ملی استاندارد برق و الکترونيک مورخ
 1392/11/18تصويب شد .اينک به استناد بند يک ماده  3قانون اصالح قوانين و مقررات سازمان ملی استاندارد
ايران  ،مصوب بهمن ماه  ،1371به عنوان استاندارد ملی ايران منتشر میشود.
براي حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پيشرفتهاي ملی و جهانی در زمينه صنايع ،علوم و خدمات،
استانداردهاي ملی ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهند شد و هر پيشنهادي که براي اصالح و تکميل اين
استانداردها ارائه شود ،هنگام تجديدنظر در کميسيون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت .بنابراين بايد
همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملی استفاده کرد.
اين استاندارد جايگزين استاندارد ملی ايران به شماره  11217سال  1386میباشد.
منبع و مأخذي که براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است:
IEC 62281: 2012, Safety of primary and secondary lithium cells and batteries during transport

ز

ايمني باتريها و سلهاي اولیه و ثانويه لیتیمي در طول حمل و نقل
 0هدف و دامنه کاربرد
هدف از تدوين اين استاندارد ،تعيين روشهاي آزمون و الزامات براي باتريها و سلهاي ليتيمی اوليه و ثانويه
(قابل شارژ) جهت اطمينان از ايمنی اين باتريها در طول حمل و نقل به غير از بازيافت يا دفع اين باتريها می-
باشد .الزامات مشخص شده در اين استاندارد ،در مواردي که مقررات ويژه موجود در دستورالعملهاي مربوطه؛
فهرست شده در بند 7-3؛ استثناءهايی را فراهم میکنند ،کاربرد ندارد.
يادآوري -استانداردهاي مختلفی که براي سيستمهاي باتري کششی ليتيم -يون به کار میرود ،براي وسايط نقليه جادهاي که با
نيروي محرکه الکتريکی حرکت میکنند ،استفاده میگردد.

 2مراجع الزامي
مدارک الزامی زير حاوي مقرراتی است که در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است .بدين ترتيب آن
مقررات جزئی از اين استاندارد ملی ايران محسوب میشود.
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،اصالحيهها و تجديدنظرهاي بعدي آن مورد
نظر اين استاندارد ملی ايران نيست .در مورد مدرکی که بدون ذکر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است،
همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيههاي بعدي آنها مورد نظر است.
استفاده از مراجع زير براي کاربرد اين استاندارد الزامی است:
 0-2استاندارد ملی ايران شماره  :6618-1سال ،1381باتريها و سلهاي ليتيم ثانويه جهت کاربردهاي قابل
حمل دستی  -قسمت  – 1سلهاي ليتيم ثانويه
 2-2استاندارد ملی ايران شماره  :11218سال  ،1386سلها و باتريهاي ثانويه آلکاالين يا با الکتروليتهاي غير
اسيدي ديگر-الزامات ايمنی براي سلهاي ثانويه آب بندي شده قابل حمل دستی و باتريهاي ساخته شده
از آنها جهت استفاده در وسايل قابل حمل دستی
 9-2استاندارد ملی ايران شماره  :16268-1سال  ،1391سلهاي ليتيم-يون ثانويه به عنوان نيروي محرکه
وسايل نقليه الکتريکی جادهاي قسمت  -1آزمون عملکرد

1

 9اصطالحات و تعاريف
در اين استاندارد  ،اصطالحات و تعاريف زير کاربرد دارند.
0-9
مقدار لیتیم متراکم

0

به مقدار ليتيم کل سلهاي موجود در يک باتري گفته می شود.
2-9
باتري

به يک يا چند سل که به طور الکتريکی به هم متصل شده و با قطبها ،نشانهها و قطعات حفاظتی و ...در يک
جلد قرار میگيرند تا در موقع لزوم مورد استفاده قرار گيرند ،گفته می شود.
يادآوري  -0اين تعريف با تعريف استفاده شده در آيين نامه آزمون و ضوابط سازمان ملل متحد تفاوت دارد .بنابراين استاندارد به
گونهاي تهيه شد که تنظيم آزمون براي هر آزمايش با آيين نامه سازمان ملل يکنواخت گردد.

(منبع :استاندارد ملی ايران شماره  :11425-482سال  ،1389قسمت  -482سلها و باتريهاي اوليه و ثانويه،
بند  482-11-14تصحيح شد وعبارت" به طور الکتريکی متصل شد" اضافه گرديد)
9-9
مجموعه باتري

2

به يک باتري که در بر گيرنده دو يا چند باتري باشد ،گفته میشود.
4-9
دگمه(سل يا باتري)

3

سکه( سل يا باتري)

به باتري يا سل کوچک و گرد که کل ارتفاعش کمتر از قطر آن بوده و براي مثال به شکل دگمه يا سکه باشد،
گفته می شود.
(منبع :استاندارد ملی ايران شماره  :11425-482سال  ،1389قسمت  -482سلها و باتريهاي اوليه و ثانويه،
بند  482-12-41تصحيح شد و عبارت " باتري يا سل گرد و کوچک" به جاي "سل به شکل استوانهاي"
جايگزين گرديد)

1- Aggregate lithium content
2- Battery assembly
)3- Button(cell or battery

2

5-9
سل

به واحد کارکردي اصلی که شامل مجموعهاي از الکترودها ،الکتروليت ،جلد ،قطبها و به طور معمول جدا
کنندهها 1بوده و منبع انرژي الکتريکی به وجود آمده از تبديل مستقيم انرژي شيميايی میباشد ،گفته می شود.
(منبع :استاندارد ملی ايران شماره  :11425-482سال  ،1389قسمت  -482سلها و باتريهاي اوليه و ثانويه،
بند )482-11-11
6-9
جزء سل

2

به سل احاطه شده در يک باتري گفته می شود.
1-9
چرخه ( يک سل يا باتري ثانويه( قابل شارژ))

3

به مجموعه عملياتی که روي يک باتري يا سل(قابل شارژ) انجام گرفته و در بازههاي زمانی مشابه و منظم تکرار
میگردد ،گفته می شود.
يادآوري -0اين عمليات به ترتيب شامل دشارژ و سپس شارژ يا شارژ و سپس دشارژ تحت شرايط مشخص میباشد .اين فرايند
ممکن است شامل دورههاي استراحت باشد.

(منبع :استاندارد ملی ايران شماره  :11425-482سال  ،1389قسمت  -482سلها و باتريهاي اوليه و ثانويه،
 482-15-28تصحيح شد و کلمات "ثانويه ( قابل شارژ)" اضافه گرديد)
8-9
4

استوانهاي(سل يا باتري)

باتري يا سل مدور که ارتفاع کلی آن مساوي يا بزرگتر از قطر آن میباشد.
(منبع :استاندارد ملی ايران شماره  :11425-482سال  ،1389قسمت  -482سلها و باتريهاي اوليه و ثانويه،
بند  482-12-39تصحيح شد و کلمات "باتري يا سل مدور" جايگزين "سل به شکل استوانه ايی" گرديد)
3-9
5

عمق دشارژ

به درصدي از ظرفيت نامی تخليه شده يک باتري گفته می شود.
1- Separators
2- Component cell
)3- Cycle (of a secondary (rechargeable) cell or battery
)4- Cylindrical (cell or battery
)5- Depth of discharge (DOD

3

01-9
اولین چرخه

1

چرخه اوليه يک باتري يا سل ثانويه(قابل شارژ) پس از تکميل تمامی فرايندهاي ساخت ،فرماسيون و کنترل
کيفيت میباشد.
00-9
شارژ کامل

2

به حالت شارژ يک باتري يا سل ثانويه (قابل شارژ) ،که متناظر با صفر درصد عمق دشارژ باشد ،گفته می شود.
02-9
دشارژ کامل

3

به حالت شارژ يک باتري يا سل ،که متناظر با صد درصد عمق دشارژ باشد ،گفته می شود.
09-9
باتري بزرگ

4

به باتري با وزن کلی باالتر از  12kgگفته می شود.
04-9
سل بزرگ

5

به سلی با وزن کلی باالتر از  511gگفته می شود.
05-9
سل لیتیم(اولیه يا ثانويه(قابل شارژ))

6

به سلی که شامل الکتروليت غير آبی و يک الکترود منفی ليتيم يا حاوي ليتيم باشد،گفته می شود.
يادآوري -0بسته به شکل طرح انتخاب شده ،يک سل ليتيم ممکن است اوليه يا ثانويه(قابل شارژ)باشد.

(منبع :استاندارد ملی ايران شماره  :11425-482سال  ،1389قسمت  -482سلها و باتريهاي اوليه و ثانويه،
بند 482-11-16تصحيح شد و عبارت" اوليه يا ثانويه قابل شارژ" اضافه گرديد)

1- First cycle
2- Fully charged
3- Fully discharged
4- Large battery
5- Large cell
))6- Lithium cell (primary or secondary (rechargeable

4

06-9
مقدار لیتیم

1

به جرم ليتيم در الکترود منفی يک سل يا باتري ليتيم فلزي يا ليتيم آلياژي که در حالت عدم تخليه يا شارژ
کامل باشد ،گفته می شود.
01-9
باتري يا سل لیتیم-يون

2

به باتري يا سل غير آبی قابل شارژ جايی که هر دو الکترود مثبت و منفی ،ترکيب چند اليه ساخته شده با ليتيم
غير فلزي در هر الکترود باشند ،گفته می شود.
يادآوري  -0ليتيم موجود در اليه در شکل يونی يا شبه اتمی با شبکه مواد الکترود وجود دارد.
يادآوري  -2يک باتري يا سل ليتيم -پليمر که از شيمی ليتيم – يون استفاده میکند به عنوان باتري يا سل ليتيم -يون در نظر
گرفته میشود.

08-9
انرژي نامي

3

به مقدار انرژي يک سل يا باتري که تحت شرايط مشخص تعيين شده و توسط توليد کننده بيان میگردد ،گفته
می شود.
يادآوري  -0انرژي نامی از حاصل ضرب ولتاژ نامی در ظرفيت نامی به دست میآيد.
يادآوري  -2عبارت " انرژي نامی" بسيار مناسب میباشد.

03-9
ولتاژ نامي

4

به مقدار تقريبی و مناسبی از ولتاژ استفاده شده جهت مشخص کردن يک سل يا باتري يا سامانه الکتروشيميايی
میباشد ،گفته می شود.
(منبع :استاندارد ملی ايران شماره  :11425-482سال  ،1389قسمت  -482سلها و باتريهاي اوليه و ثانويه،
بند ) 482-13-31

1- Lithium content
2- Lithium ion cell or battery
3- Nominal energy
4- Nominal voltage

5

21-9
ولتاژ مدار باز

0

به ولتاژ عبوري از قطبهاي يک سل يا باتري زمانی که جريان خارجی جاري نشده باشد ،گفته می شود.
(منبع :استاندارد ملی ايران شماره  :11425-482سال  ،1389قسمت  -482سلها و باتريهاي اوليه و ثانويه،
بند 482-13-32تصحيح شد -عبارت" وقتی هيچ جريان خارجی جاري نباشد" جايگزين عبارت" وقتی که
جريان تخليه صفر باشد" گرديد)
20-9
سل يا باتري اولیه

2

به سل يا باتري که براي شارژ مجدد طراحی نشده باشد ،گفته می شود.
(منبع :استاندارد ملی ايران شماره  :11425-482سال  ،1389قسمت  -482سلها و باتريهاي اوليه و ثانويه،
بند 482-11-12تصحيح شد .عبارت" يا باتري" عالوه گرديد)
22-9
سل يا باتري منشوري

9

به سل يا باتري با لبه هاي مستطيلی گفته می شود.
(منبع :استاندارد ملی ايران شماره  :11425-482سال  ،1389قسمت  -482سلها و باتريهاي اوليه و ثانويه،
بند 482-12-38تصحيح شد .عبارت" داراي شکل متوازيالسطوح" حذف گرديد)
29-9
وسايل حفاظتي

4

به وسايلی مثل فيوزها ،يکسو کنندهها يا محدود کنندههاي الکتريکی يا الکترونيکی که جهت انقطاع جريان برق
طراحی میشوند ،جريان برق را در يک جهت بلوکه کرده و يا جريان برق را در مدار الکتريکی محدود میکنند،
گفته می شود.
24-9
ظرفیت نامي

5

به مقدار ظرفيت سل يا باتري که تحت شرايط ويژه تعيين شده و به وسيله توليد کننده بيان میگردد ،گفته می
شود.
1- Open-circuit voltage
)2- Primary (cell or battery
)3- Prismatic (cell or battery
4- Protective devices
5- Rated capacity

6

يادآوري  -0استانداردهاي ملی زير ،راهنمايی و روش تعيين ظرفيت نامی را فراهم میکنند.
* استاندارد ملی ايران شماره  :6618-1سال  ،1381باتريها و سلهاي ليتيم ثانويه جهت کاربردهاي قابل حمل
دستی  -قسمت  -1سلهاي ليتيم ثانويه
* استاندارد ملی ايران شماره  11218سال  ،1386سلها و باتريهاي ثانويه آلکاالين يا با الکتروليتهاي غير اسيدي
ديگر -الزامات ايمنی براي سلهاي ثانويه آب بندي شده قابل حمل دستی و باتريهاي ساخته شده از آنها جهت
استفاده در وسايل قابل حمل دستی
* استاندارد ملی ايران شماره  16268-1سال  ،1391سلهاي ليتيمی -يون ثانويه به عنوان نيروي محرکه وسايل
نقليه الکتريکی جادههاي قسمت  -1آزمون عملکرد

(منبع :استاندارد ملی ايران شماره  :11425-482سال  ،1389قسمت  -482سلها و باتريهاي اوليه و ثانويه،
بند 482-13-15تصحيح شد .عبارت" يک سل يا باتري" اضافه گرديد)
25-9
سل يا باتري ثانويه(قابل شارژ)

به سل يا باتري که جهت شارژ مجدد طراحی شده است ،گفته می شود.
(منبع :استاندارد ملی ايران شماره  :11425-482سال  ،1389قسمت  -482سلها و باتريهاي اوليه و ثانويه،
بند 482-11-13تصحيح شد .عبارت" قابل شارژ" و" يا باتري" اضافه گرديد)
26-9
باتري کوچک

به باتري که جرم کل آن بيشتر از  12 kgنباشد ،گفته می شود.
21-9
سل کوچک

به سلی که جرم کل آن بيشتر از  511 gنباشد ،گفته می شود.
28-9
نوع( سلها يا باتريها)

0

طراحی فيزيکی و سامانه الکتروشيميايی ويژه سلها يا باتريها میباشد.
23-9
تخلیه نشده

2

به حالت شارژ يک سل يا باتري اوليه که متناظر با صفر درصد عمق دشارژ باشد ،گفته می شود.
)1- Type (for cells or batteries
2- Undischarged
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 4الزامات ايمني
 0-4مالحظات کلي

باتريها يا سلهاي ليتيم به وسيله ترکيب شيميايی(الکترودها ،الکتروليت) و ساختار داخلیشان (بوبين ،مارپيچ)
طبقهبندي میشوند .اين باتريها يا سلها به شکلهاي مختلف موجود میباشند.
الزم است در مراحل طراحی باتري تمامی جنبههاي ايمنی مربوطه در نظر گرفته شده و تشخيص اين واقعيت
که ،بسته به سامانه ليتيم خاص ،خروجی توان و پيکربندي باتري ،باتريها با همديگر اختالف قابل توجهی دارند
مهم میباشد.
مفاهيم طراحی زير که جهت ايمنی میباشد براي تمامی سلها و باتريهاي ليتيمی مشترک میباشد:
الف -افزايش دماي غير عادي به باالتر از مقدار مشخص شده توسط توليد کننده ،بايد به وسيله طراحی ممانعت
گردد.
ب -اگر دما در سل يا باتري افزايش يابد ،در اين صورت بايد به وسيله طراحی به عنوان مثال با محدود کردن
شار جريان کنترل شود.
پ -سلها يا باتريهاي ليتيم بايد طوري طراحی گردند که فشار داخلی مازاد را تقليل داده يا از گسيختگی
شديد در شرايط حمل و نقل ممانعت نمايند.
ت -سلها يا باتريهاي ليتيم بايد طوري طراحی شوند تا از اتصال کوتاه به وجود آمده در شرايط عادي حمل و
نقل و استفاده معمول جلوگيري نمايند.
ث -باتريهاي ليتيم ،حاوي سلها يا رشتههايی از سلهاي متصل شده به صورت موازي ،بايد به وسايلی(مثل
يکسو کنندهها ،فيوزها و )...مجهز شوند تا در زمان الزم از شار جريانِ برگشتی خطرناک جلوگيري نمايند.
 2-4برنامه کیفیت

1

توليد کننده بايد يک برنامه کيفيت مستند( گزارشهاي کيفيت ،گزارشهاي بازرسی ،ساختار مديريت) که
مشخص کننده روشهايی براي بازرسی مواد ،ترکيباتِ سلها و باتريها در طول فرايند ساخت باشد اجرا نموده
و اين برنامه براي کل فرايند ساختِ نمونه مشخصِ يک باتري به کار گرفته شود .توليد کنندگان بايد قابليتهاي
فرايند را درک نموده و کنترل فرايند الزم را هنگام ايمنی محصول و قابليت اطمينان مربوطه سازماندهی نمايند.
 9-4بستهبندي

سلها يا باتريهاي ليتيم بايد به گونه ايی بستهبندي گردند تا از اتصال کوتاه خارجی در شرايط عادي حمل و
نقل ممانعت نمايند.

1- Quality plan

8

يادآوري -مقررات اضافی براي بستهبندي اجناس خطرناک در دستورالعملهاي مدل سازمان ملل بند 1-6ارائه شده است .به
دستورالعملهاي ذکر شده در بند  3-7نيز رجوع شود.

 5آزمون نمونه ،نمونهبرداري و آزمون مجدد
 0-5آزمون نمونه

سلها يا باتريهاي ليتيم -يون و ليتيم فلزي که به وسيله پارامترهاي زير از يک نو ِع آزمون شده متمايز می
گردند بايد به عنوان نمونه متفاوت در نظر گرفته شده و تحت آزمونهاي الزم قرار گيرند.
الف -براي باتريها و سلهاي اوليه ،تغييراتِ بيشتر از  1/1gيا  21%جرمی؛ هرکدام که بزرگتر باشد؛ براي
الکترودها يا الکتروليت يا
ب -براي باتريها و سلهاي قابل شارژ ،تغيير در انرژي نامی( بر حسب وات ساعت) بيشتر از  21%يا افزايش
ولتاژ نامی باالتر از  21%يا
پ -تغييري که موجب شکست هر کدام از آزمونها گردد بايد به عنوان يک نوع متفاوت در نظر گرفته شده و
تحت آزمونهاي الزم قرار گيرد.
يادآوري -نوعِ تغييري که ممکن است جهت تمايز از يک نوعِ آزمون شده در نظر گرفته شود ،ممکن است موجب شکست نتايج
آزمون ،شده ليکن به موارد زير محدود نمیگردد:
 -1تغيير در مواد آند ،کاتد ،جدا کننده يا الکتروليت
 -2تغيير وسايل حفاظتی شامل سختافزار و نرمافزار
 -3تغيير طراحی ايمنی سلها و باتريها مثل شيرهاي تخليه
 -4تغيير در تعداد اجزاي سلها و
 -5تغيير در مد اتصال و اجزاي سلها

 2-5مجموعههاي باتري

0

 0-2-5باتريهاي ثانويهاي که به حفاظت از شارژِ مازاد مجهز نشده باشند ،صرفاً جهت استفاده در يک مجموعه
باتري طراحی میشوند که چنين حفاظتی را فراهم کند .لذا اين باتريها موضوعِ مقررات آزمون  T-7نمیباشند.
 2-2-5مجموعههاي باتري کوچک

وقتی که آزمون يک مجموعه باتري زمانی که مقدار ليتيمِ متراکم ،در حالت شارژ کامل بيشتر از  511gنبوده يا
در مورد باتري ليتيم  -يون ،با انرژي نامی کمتر از  6211Whکه از چندين باتري تشکيل شده و تمامی
آزمونهاي کاربردي را گذرانده است ،در اين صورت ،مجموعه باتري بايد در حالت شارژ کامل و تحت آزمونهاي

1- Battery assemblies
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 T-3, T-4و  T-5قرار گيرد .در خصوص يک مجموعه باتري ثانويه ،بايد آزمون T-7عالوه بر آزمونهاي ذکر شده
انجام گيرد .براي يک مجموعه باتري ثانويه ،مجموعه بايد حداقل  25سيکل را انجام دهد.
 2-2-5مجموعههاي باتري بزرگ

مجموعه باتري با مقدار ليتيمِ متراکم بيشتر از  511gيا در مورد باتري ليتيم – يون ،با انرژي نامی بيشتر از
 ،6211Whنيازي به آزمون ندارد اگر:
الف -مجموعه ،به وسيله اتصاالت الکتريکی باتريها تشکيل شده و تمامی آزمونهاي کاربردي را گذرانده باشد.
ب -مجموعه به سامانه اي با قابليت هاي زير مجهز شده باشد:.
 پايش مجموعه باتري ممانعت از اتصال کوتاه و دشارژ مازاد بين باتريهاي موجود در مجموعه ممانعت از گرم شدن زياد يا شارژ مازاد مجموعه باتري 9-5نمونهبرداري

هر نمونه مختلف بايد با نمونه برداريهاي تصادفی مورد آزمون قرار گيرد .تعداد نمونهها براي آزمون باتريها و
سلهاي اوليه در جدول  1ارائه شده است .تعداد نمونهها براي آزمون باتريها و سلهاي ثانويه در جدول  2ارائه
شده است .تعداد نمونهها براي آزمون بستهبندي باتريها و سلهاي اوليه و ثانويه در جدول  3آورده شده است.

جدول  -0تعداد باتريها و سلهاي آزمون اولیه براي آزمونهاي نوعي


آزمونها 

آزمونهاي  T-1تا T-5
آزمون T-6
آزمون T-8

حالتدشارژ 

باتریهایتکسل a
سلهایا 


باتریهایچندسل 


تخليه نشده

11

4

تخليه کامل

11

4

تخليه نشده

5

 5سل

تخليه کامل

5

 5سل

تخليه کامل

11

 11سل

41

 8باتري و  21سل

جمع تمامی آزمونها
a

باتریهای تک سل ،شامل سلهای آزمون شدهای هستند که نیاز به آزمون مجدد ندارند.
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جدول  -2تعداد باتريها و سلهاي آزمون ثانويه براي آزمونهاي نوعي


آزمونها

آزمونهاي T-1
تا T-5

سیکلها و
حالت دشارژ

آزمون T-7

آزمون T-8

جمع تمامی
آزمونها

سلها

در سيکل اول،
شارژ کامل

11

بعد از 25
سيکل ،شارژ
کامل
بعد از51
سيکل ،شارژ
کامل

آزمون T-6

a

باتريهاي تک سل
کوچک

بزرگ

کوچک

بزرگ

11

11

4

2

N/Ab

N/Ab

N/Ab

b

b

b

N/A

باتريهاي چند سل

N/A

N/Ab

4

N/A

2

b

N/A

بعد از سيکل
اول ،در 51 %
عمق دشارژ

5

5

5

 5سل

 5سل

در سيکل اول،
شارژ کامل

N/Ab

4C

2C

4C

2C

بعد از 25
سيکل ،شارژ
کامل

b

N/A

b

N/A

C

2

b

N/A

C

2

بعد از51
سيکل ،شارژ
کامل

N/Ab

4

N/Ab

4

N/Ab

در سيکل اول،
دشارژ کامل

11

11

11

 11سل

 11سل

بعد از 51
سيکل ،دشارژ
کامل

C

C

11

11

11

 11سل

 11سل

35

43

39

 16باتري و 25
سل

 8باتري و 25
سل

 aباتريهاي تک سل ،شامل سلهاي آزمون شده اي هستند که بايد فقط تحت آزمون  T7قرار گيرند.
 N/A bيعنی کاربرد ندارد.
 cتنها براي باتريهايی که به حفاظت در برابر شارژ مازاد مجهز هستند به کار می رود.
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جدول  -9تعداد بسته بنديها با سلها و باتريهاي آزمون اولیه يا ثانويه
تعداد نمونهها براي آزمون P-1

يک بسته که براي حمل و نقل تهيه میشود.

 4-5آزمون مجدد

در مواردي که باتري يا سل ليتيم اوليه يا ثانويه مطابق با الزامات آزمون نباشد مراحلی بايد جهت تصحيح نقص
يا نقصهايی که باعث عيب میگردند ،قبل از اين که باتري يا سل تحت آزمون مجدد قرار گيرد انجام شود.
 6روشهاي آزمون و الزامات
 0-6کلیات
 0-0-6نکات ايمني

هشدار -اين آزمونها جهت استفاده از روشهايی به کار میروند که ممکن است اگر احتياط کافی صورت نگيرد موجب

بروز صدمات گردند.

اجراي اين آزمونها بايد توسط تکنسينهاي واجد شرايط ،با تجربه و با استفاده از حفاظت کافی انجام گيرد.

 2-0-6دماي محیط

آزمونها ،اگر دماي ديگري مشخص نشده باشد بايد در دماي محيط  21 °C ± 5°Cانجام گيرند.
 9-0-6میزان رواداري هاي اندازهگیري پارامتر

دقت کلی مقادير اندازهگيري شده يا کنترل شده بسته به پارامترهاي واقعی يا مشخص ،بايد در محدوده رواداري
هاي زير قرار گيرند:
الف ±1% -براي ولتاژ ؛
ب ±1% -براي جريان ؛
پ ±1% -براي جريان ؛
ت ±2 °C -براي دما ؛
ث ± 1/1% -براي زمان ؛
ج ±1 % -براي ابعاد ؛
چ ±1 % -براي ظرفيت ؛
اين رواداري ها شامل ترکيبِ دقتِ ابزارهاي اندازهگيري ،تکنيکهاي اندازهگيري به کار رفته و تمامی منابع خطا
در روشهاي آزمون میباشد.
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 4-0-6دشارژ و سیکل مقدماتي

1

پيش از آزمون ،الزم است تا باتريها و سلهاي اوليه آزمون دشارژ گردند .اين باتريها و سلها بايد توسط يک
بار مقاومتی تا عمق دشارژشان جايی که ظرفيت نامی بدست میآيد ،يا در جريان ثابت مشخص شده توسط
توليد کننده ،تخليه شوند .پيش از آزمون ،الزم است تا باتريها و سلهاي ثانويه( قابل شارژ) يک سيکل شارژ و
دشارژ را انجام دهند .اين باتريها و سلها بايد در شرايط شارژ و دشارژ تعيين شده توسط توليد کننده جهت
دسترسی به عملکرد و ايمنی بهينه ،يک سيکل را انجام دهند.
 2-6ارزيابي معیارهاي آزمون
 0-2-6تغییر مکان

2

اگر يک يا چند سل و يا باتري از بستهبندي رها شده و در جهت اوليه خود قرار نگيرد يا اين تغيير مکان به
گونهاي اتفاق افتد که ضربه و اتصال کوتاه خارجی را موجب نگردد ،آن موقع است که می توان گفت که تغيير
مکان در طول يک آزمون اتفاق افتاده است.
 2-2-6تغییر شکل

3

اگر در طول يک آزمون ،بعد فيزيکی باتري بيشتر از  11%تغيير کند ،آن موقع است که می توان گفت تغيير
شکل رخ داده است.
 9-2-6اتصال کوتاه

اگر ولتاژ مدار باز سل يا باتري ،بعد از آزمون کمتر از  91%ولتاژ آن قبل از آزمون باشد آن موقع است که می
توان گفت اتصال کوتاه در طول يک آزمون اتفاق افتاده است .اين الزام ،براي آزمون باتريها و سلها در حالت
دشارژ کامل کاربرد ندارد.
 4-2-6افزايش بیش از حد دما

اگر دماي خارجِ جلد باتري يا سلِ تحت آزمون به باالي  171 °Cافزايش پيدا کند ،آن موقع است که افزايش
بيش از حد دما در طول يک آزمون اتفاق افتاده است.
 5-2-6نشتي

اگر خروج مرئی الکتروليت يا موادِ ديگر يا کم شدن مواد (به استثناي جلد باتري ،قطعات تعبيه شده براي
جابجايی يا برچسبها) از سل يا باتري تحت آزمون ،مثل موارد قيد شده در جدول  4که کاهش جرم از حد
مشخصی تجاوز می نمايد ،صورت گيرد آن موقع است که در طول آزمون ،نشتی اتفاق افتاده است.
معادله زير به کار میرود:
به منظور تعيين کاهش جرم
1- Pre-discharge and pre-cycling
2- Shifting
3- Distortion
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که در آن:
جرم قبل از آزمون میباشد؛
جرم بعد از آزمون میباشد؛
جدول  -4حد کاهش جرم
حد کاهش جرم

جرم سل يا باتري
m

 6-2-6تخلیه گاز

m˂1 g

1/5%

1 g ≥m ≥75 g

1/2%

m˂75 g

1/1%

1

اگر گاز از يک سل يا باتري جهت تقليل فشار داخلی مازاد به طريقی که براي اين هدف طراحی شده است،
خارج شود .آن موقع است که تخليه گاز در طول يک آزمون ،اتفاق افتاده است .اين گاز ممکن است شامل مواد
به تله افتاده باشد.
 1-2-6حريق

اگر شعله از يک سل يا باتري تحت آزمون نشر گردد ،آن موقع است که حريق اتفاق افتاده است.
 8-2-6تخريب

2

اگر در طول آزمون ،ظرف سل يا جلد باتري به طور مکانيکی معيوب شده و موجب خروج گاز يا ريختن مايعات
بدون خروج مواد جامد گردد ،آن موقع است که تخريب رخ داده است.
 3-2-6انفجار
3

اگر در طول آزمون ،مواد جامد از هر قسمت سل يا باتري به يک شبکه فلزي( سيم آلومينيومِ باز پخت شده با
قطر  1/25mmو چگالی شبکه  6الی  7سيم بر هر سانتیمتر) که در فاصله  25cmسل يا باتري قرار دارد نفوذ
کند ،آن موقع است که انفجار رخ داده است.
1- Venting
2- Rupture
3- Annealed
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 9-6آزمونها و الزامات -نظر اجمالي

0

جدول  5مرور اجمالی از آزمونها و الزامات حمل و نقل ،استفاده نادرست و آزمونهاي بستهبندي را ارائه میکند.
جدول  -5الزامات و آزمونهاي بستهبندي و حمل و نقل
عالمت

شماره آزمون
2

الزامات
NL, NV, NC, NR, NE, NF

آزمونهاي حمل و نقل T-1
T-2

سيکل دمايی

NL, NV, NC, NR, NE, NF

T-3

ارتعاش

NL, NV, NC, NR, NE, NF

T-4

شوک

NL, NV, NC, NR, NE, NF

T-5

اتصال کوتاه خارجی

T-6

ضربه/تماس

آزمون استفاده نادرست T-7
T-8

شارژ مازاد

NE, NF

دشارژ اجباري

NE, NF

آزمونهاي بستهبندي P-1

قطره

ارتفاع

NT, NR, NE, NF
NT, NE, NF

NS, ND, NL, NV, NC, NT,
NR, NE, NF

آزمونهاي  T-1تا  T-5بايد به ترتيب در سل يا باتري مشابه انجام گيرد.
راهنما
 NCبدون اتصال کوتاه
 NDبدون تغيير شکل
 NEبدون انفجار
 NFبدون حريق
 NLبدون نشتی
 NRبدون تخريب
 NSبدون انتقال يافتن
 NTبدون افزايش بيش از حد دما
 NVبدون تخليه گاز
براي توضيحات دقيق تر در خصوص معيارهاي آزمون به بند  2-6مراجعه شود.

 4-6آزمونهاي حمل و نقل
 0-4-6آزمون  -T-1ارتفاع

الف -هدف
اين آزمون ،حمل و نقل هوايی را در شرايط فشار داخلی کم شبيهسازي میکند.
ب -روش آزمون
1- Overview
2- Altitude

15

باتريها و سلهاي تحت آزمون بايد در فشار  11/6 kPaيا کمتر براي حداقل  6hدر دماي محيط قرار داده شوند.
پ -الزامات
در طول اين آزمون ،نشتی ،تخليه گاز ،اتصال کوتاه ،تخريب ،انفجار و حريق نبايد اتفاق بيفتد.
 2-4-6آزمون  -T-2سیکل دمايي

الف -هدف
اين آزمون ،يکپارچگی و آب بندي سلها و باتريها و اتصاالت الکتريکی داخلی را مورد ارزيابی قرار میدهد.
ب -روش آزمون
سلها و باتريهاي تحت آزمون بايد حداقل به مدت  6hدر دماي  72°Cقرار داده شده و سپس به مدت حداقل
 6hدر دماي  -41°Cنگه داشته شود .حداکثر زمان جهت جابجايی دمايی بايد  31 minباشد .هر باتري و سل
تحت آزمون ،بايد به تعداد  11بار تحت اين روش آزمون قرار گيرند .پس از اين مرحله ،باتريها يا سلها حداقل
به مدت  24hدر دماي محيط قرار داده میشوند.
براي باتريها و سلهاي بزرگ ،مدت قرارگيري در دماهاي آزمون بايد  12hساعت به جاي  6hباشد .آزمون بايد
با استفاده از سلها و باتريهاي تحت آزمون قبل از انجام آزمون ارتفاع انجام گيرد.
پ -الزامات
در طول اين آزمون ،نشتی ،تخليه گاز ،اتصال کوتاه ،تخريب ،انفجار و حريق نبايد اتفاق بيفتد.
 9-4-6آزمون  -T-3ارتعاش

الف -هدف
اين آزمون ،ارتعاش در طول حمل و نقل را شبيهسازي میکند.
ب -روش آزمون
باتريها و سلهاي آزمون بايد به طور محکم روي سکوي دستگاه ارتعاش بدون تغيير شکل قرار گيرند تا انتقال
صحيح ارتعاش روي آنها صورت پذيرد .باتريها و سلهاي آزمون بايد تحت ارتعاش سينوسی مطابق با جدول 6
قرار گيرند .اين جدول دامنه شتاب دهی باالي متفاوتی را براي باتريهاي بزرگ نسبت به باتريها و سلهاي
کوچک نشان میدهد .اين سيکل بايد  12بار در مدت  3hبراي هر سه موقعيت متقابل که به طور عمودي نصب
میگردند ،انجام گيرد .يکی از جهتها بايد عمود به سمت قطب باشد.
آزمون بايد با استفاده از باتريها و سلهاي تحت آزمون ،پيش از انجام آزمون سيکل حرارتی انجام گيرد.
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جدول  -6پروفیل ارتعاش(سینوسي)
زمان سیکل با جاروب
دامنه

محدوده بسامد

لگاريتمي

محور

تعداد سیکلها

7 Hz-211Hz-7Hz
از

به

f1= 7 Hz

f2

a1= 1 gn

X

12

f2

f3

S= 1/8 mm

Y

12

f3

f4 =211 Hz

a2

Z

12

مجموع

36

15 min

و بر گرديد به f1= 7 Hz

يادآوري -دامنه ارتعاش ،حداکثر مقدار مطلق شتاب يا جابجايی میباشد .براي مثال ،دامنه جابجايی  1/8 mmمتناظر با جابجايی
مضاعف  1/6 mmمیباشد.
راهنما
 f0و  f4بسامد باال و پايين میباشد.
 f2و  f 9بسامد هاي هم گذري 1میباشند؛
f2 ≈17/62 Hz
 f9 ≈49/84 Hzبراي باتريها و سلهاي کوچک
 f9 ≈24/92 Hzبراي باتريهاي بزرگ
 a1و  a2دامنه شتاب میباشند؛
 a2=8gnبراي باتريها و سلهاي کوچک
 a2=2gnبراي باتريهاي بزرگ
 sدامنه جابجايی میباشد.

پ -الزامات
در طول اين آزمون ،نشتی ،تخليه گاز ،اتصال کوتاه ،تخريب ،انفجار و حريق نبايد اتفاق بيفتد.
 4-4-6آزمون  -T-4شوک

الف -هدف
اين آزمون جابجايی خشن در طول حمل و نقل را شبيهسازي میکند.
ب -روش تست
باتريها و سلهاي آزمون بايد در دستگاه آزمون به وسيله يک پايه محکم که تأمين کننده سطوح نگه دارنده
براي هر باتري يا سل میباشد ،محکم گردند .هر باتري يا سل آزمون بايد تحت سه شوک در هر جهتِ سه
موقعيتِ متقابل سل يا باتري که به طور عمودي نصب میگردند و کالً به تعداد  18شوک قرار گيرند .براي هر
شوک ،پارامترهاي داده شده در جدول  7بايد به کار گرفته شوند.
1- Cross- over
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جدول  -1پارامترهاي شوک
به صورت موج

0

تعداد شوکها بر هر

شتابِ پیک

مدت پالس

باتريها يا سلهاي کوچک

نيم سينوسی

151 gn

6 ms

3

باتريها يا سلهاي بزرگ

نيم سينوسی

51 gn

11ms

3

نیم محور

آزمون بايد با استفاده از سلها و باتريهاي تحت آزمون قبل از انجام آزمون ارتعاش انجام گيرد.
پ -الزامات
در طول اين آزمون ،نشتی ،تخليه گاز ،اتصال کوتاه ،تخريب ،انفجار و حريق نبايد اتفاق بيفتد.
 5-4-6آزمون  -T-5اتصال کوتاه خارجي

الف -هدف
اين آزمون ،شرايطی را که موجب اتصال کوتاه خارجی میشود ،شبيهسازي میکند.
ب -روش آزمون
باتري يا سل آزمون بايد در دماي 55 °Cخارج از جلد باتري پايدار شده و سپس در شرايط اتصال کوتاه با
مقاومت خارجی کمتر از  1/1Ωدر دماي  55 °Cقرار گيرد .اين شرايط اتصال کوتاه به مدت حداقل  1hبعد از
اين که دماي خارج از جلد باتري يا سل به  55 °Cبرگردد ،ادامه پيدا میکند.
نمونه آزمون بايد براي  6hبعدي تحت بازرسی و مشاهدات عينی قرار گيرد.
آزمون بايد با استفاده از نمونههاي تحت آزمون ،قبل از انجام آزمون شوک انجام گيرد.
پ -الزامات
در طول اين آزمون و در  6hمشاهدات مربوطه ،نشتی ،تخليه گاز ،اتصال کوتاه ،تخريب ،انفجار و حريق نبايد
اتفاق بيفتد.
 6-4-6آزمون  -T-6ضربه/خرد شدن

2

الف -هدف
اين آزمون ،رفتار مکانيکی نادرست ناشی از ضربه يا خرد شدن را شبيهسازي میکند که موجب اتصال کوتاه
داخلی میگردد.
ب -روش آزمون -ضربه
آزمون ضربه براي سلهاي استوانهاي با قطر بزرگتر از  21mmکاربرد دارد.

1- Waveform
2- Impact/crush
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سل آزمون يا اجزاي سل روي يک سطح مسطح قرار میگيرد .يک ميله فوالدي( نوع  316يا معادل آن) با قطر
 15/8 mm±1/1mmو طول حداقل  61 mmيا بزرگترين بعد سل؛ هر جايی که بزرگتر است؛ از وسط نمونه
تحت آزمون عبور داده میشود .وزنهاي به ميزان  9/1kg ±1/1kgاز ارتفاع  61cm ±2/5cmبه محل تقاطع(فصل
مشترک) ميله و سل آزمون به گونهاي کنترل شده که در نزديکی ضربه کمترين اصطکاک داشته باشد و در
مسير لغزشی عمودي يا در کانالی با کشش حداقل روي وزنه در حال سقوط باشد ،رها میگردد .مسير عمودي يا
کانال استفاده شده جهت هدايتِ وزنه ياد شده ،بايد به ميزان  91درجه از سطح نگه دارنده افقی ،زاويه داشته
باشد .نمونه آزمون ،با محورِ طولیاش که موازي با سطح صاف است و عمود به محور طولیِ ميله فوالدي قرار
گرفته در مرکز نمونه آزمون ،تحت فشار قرار میگيرد( به شکل  1مراجعه شود) .
يادآوري -شکل ،سطح صاف ( )1و يک ميله فوالدي()2که از مرکز نمونه آزمون( )3عبور میکند را نشان میدهد .وزنهاي( )4با
روش کنترل شده و با استفاده از يک کانال( )5لغزشی عمودي در روي تقاطع میافتد.

شکل  -0نمونهاي از يک دستگاه آزمون براي آزمون ضربه

هر سل آزمون يا اجزاي سل ،بايد فقط تحت يک ضربه قرار گيرد .نمونه آزمون بايد براي  6hبعدي تحت بازرسی
و مشاهده عينی قرار گيرد .آزمون بايد با استفاده از سلها يا اجزاي آنها که قبالً آزمونهاي ديگري روي آنها
انجام نگرفته باشد ،انجام گيرد.
پ -روش آزمون -خرد شدن
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آزمون خرد شدن براي سلهاي منشوري ،کيسهاي ، 1سکهاي /دگمهاي و استوانهاي که قطرشان از 21mm
بيشتر نباشد ،کاربرد دارد .يک سل يا اجزاي آن ،بين دو سطح صاف خرد میگردد .عمل خرد شدن تدريجی بوده
و با سرعت تقريباً  1/5 cm/sدر اولين نقطه تماس میباشد .عمل خرد شدن ادامه پيدا میکند تا اين که به يکی
از سه شرايط زير برسيم:
 -1نيروي به کار رفته به  13kN±1/78 kNبرسد؛
مثال -نيرو به وسيله يک چکش 2هيدروليکی با پيستونی به قطر  32mmوارد میشود تا اين که فشار روي
چکش هيدروليکی به  17MPaبرسد.
 -2ولتاژ سل به حداقل  111mVافت نمايد؛ يا
 -3سل تا  51%يا بيشتر از ضخامت اصلیاش دفرمه گردد.
به محض اين که يکی از شرايط فوقالذکر به وجود بيايد ،فشار بايد برداشته شود.
يک سل منشوري يا کيسهاي بايد به وسيله اعمال نيرو در سمت پهن آن ،خرد گردد .يک سل سکهاي/دگمهاي
بايد به وسيله اعمال نيرو در سطوح صافش ،خرد گردد .براي سلهاي استوانهاي ،نيروي خردايش بايد در جهت
عمود به محور طولی اعمال گردد .هر سل يا اجزاي آنِ فقط بايد يک بار تحت خرد شدن قرار گيرد.
نمونه آزمون بايد براي  6hبعدي تحت بازرسی و مشاهده عينی قرار گيرد .آزمون بايد با استفاده از سلها يا
اجزاي آنها که قبالً آزمونهاي ديگري روي آنها انجام نگرفته باشد ،انجام گيرد.
ت -الزامات
در طول اين آزمون و در  6hزمان مشاهده و بازرسی ،افزايش دماي مازاد ،انفجار و حريق نبايد اتفاق بيفتد.
 5-6آزمونهاي استفاده نادرست
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 0-5-6آزمون  -T-7شارژ مازاد

الف -هدف
اين آزمون ،قابليت پايداري يک باتري ثانويه( قابل شارژ) در شرايط شارژ مازاد را ارزيابی میکند.
ب -روش آزمون
جريان شارژ بايد به ميزان دو برابرِ حداکثر جريان شارژِ پيوسته ،مشخص شده توسط توليد کننده باشد .ولتاژ ِ
حداقلِ آزمون بايد به صورت زير باشد:
 -1وقتی که ولتاژِ شارژ تعيين شده توسط توليدکننده ،باالتر از  18Vنباشد ،ولتاژِ حداقل آزمون بايد کمتر از دو
برابرِ ولتاژ شارژِ حداکثري باتري يا  22 Vباشد؛

1- Pouch
2- Ram
3- Misuse
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 -2وقتی که ولتاژِ شارژ تعيين شده توسط توليدکننده ،باالتر از  18Vباشد ،ولتاژِ حداقل آزمون نبايد کمتر از
1/2برابرِ ولتاژ شارژِ حداکثري باتري باشد.
آزمون بايد در دماي محيط انجام گيرد .شرايط شارژ ،حداقل بايد به مدت  24hحفظ شود.
آزمون ممکن است با استفاده از باتريهايی که قبالً در آزمونهاي  T-1تا  T-5با هدفِ آزمون باتريهاي شارژ و
دشارژ شده ،استفاده شده و صدمه نديده باشند ،انجام گيرد.
پ -الزامات
در طول اين آزمون و هفت روز بعد از آزمون ،انفجار و حريق نبايد اتفاق بيفتد.
 2-5-6آزمون  -T-8دشارژ اجباري

0

الف -هدف
اين آزمون ،قابليت يک سل اوليه يا ثانويه(قابل شارژ) را از لحاظ پايداري در برابر شرايط دشارژ اجباري ،ارزيابی
میکند.
ب -روش آزمون
هر سل بايد در دماي محيط و با اتصال آن به صورت سري با يک منبع تغذيه جريان مستقيم  12 Vدر يک
جريان اوليه معادل با حداکثر جريان دشارژ مشخص شده توسط توليدکننده ،دشارژ اجباري گردد.
جريان دشارژِ مشخص شده ،با اتصال يک بار مقاومتی متناسب با اندازه و تعداد سريها ،به صورت سري با سل
آزمون و منبع تغذيه جريان مستقيم بسته میشود ،به دست میآيد .هر سل بايد براي يک بازه زمانی معادل با،
ظرفيت نامی تقسيم بر جريان آزمون اوليه ،دشارژ اجباري گردد .آزمون بايد با استفاده از سلهاي آزمون يا
اجزاي آن که قبالً تحت آزمونهاي ديگر قرار نگرفته باشند ،انجام گيرد.
پ -الزامات
در طول اين آزمون و هفت روز بعد از آزمون ،انفجار و حريق نبايد اتفاق بيفتد.
 6-6آزمون بستهبندي
تست  -p-1آزمون سقوط

2

الف -هدف
اين آزمون ،قابليت بستهبندي را جهت جلوگيري از صدمات ناشی از جابجايی خشن ارزيابی میکند.
يادآوري -آزمونهاي ديگر براي بستهبندي اجناس خطرناک ،در آيين نامههاي سازمان ملل سال  2111بند 5-1-6ارائه شده است.
در اين خصوص میتوانيد به دستورالعملهاي ذکر شده در بند  3-7مراجعه کنيد.

1- Forced discharge
2- Drop
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ب-روش آزمون
يک بسته ( نوعاً بستهبندي بيرونی خوب ،نه بارهاي پالت بندي شده) با سلها يا باتريها ،همان گونه که براي
حمل و نقل پر میگردند ،پر شده و از يک ارتفاع  1/2mروي يک سطح بتنی به گونهاي که اولين تماس با سطح
بتن ،هيچ يک از گوشههاي بسته نباشند ،رها میگردد.
آزمون بايد با استفاده از سلها يا باتريهايی که قبالً تحت آزمونهاي حمل و نقل قرار نگرفته باشند ،انجام گيرد.
پ -الزامات
در طول اين آزمون ،تغيير شکل ،جابجايی ،نشتی ،تخليه گاز ،اتصال کوتاه ،افزايش دماي بيش از حد ،تخريب،
انفجار و حريق نبايد اتفاق بيفتد.
 1-6اطالعاتي که در دفترچه مشخصات مربوطه داده ميشود

وقتی اين استاندارد ،به دفترچه مشخصات مربوطه ارجاع داده میشود ،پارامترهاي زير تا آن جا که کاربرد داشته
باشند ،بايد داده شوند:
بند و /يا زير بند
5-2
 6-8شماره ()1-

الف -مقدار ليتيم( متراکم)

5-1
5-2

ب -انرژي نامی
پ -جريانِ پيش دشارژ 1يا بار مقاومتی يا ولتاژ نقطه پايانی ،تعيين شده به وسيله توليد کننده
براي باتريها و سلهاي اوليه؛

6-1-4

ت -شرايط شارژ و دشارژ تعيين شده توسط توليد کننده جهت عملکرد بهينه و ايمنی باتريها و
سلهاي ثانويه( قابل شارژ)؛

6-1-4

ث -حداکثر جريان شارژِ پيوسته ،مشخص شده توسط توليد کننده؛

6-5-1

ج -ولتاژ شارژ مشخص شده توسط توليد کننده؛

6-5-1

چ -حداکثر ولتاژ شارژ؛

6-5-1

ح -حداکثر جريان دشارژ پيوسته ،مشخص شده توسط توليد کننده؛

6-5-2

خ -ظرفيت نامی مشخص شده توسط توليد کننده؛

6-5-2

 8-6ارزيابي و گزارش

گزارشِ تهيه شده بايد دربرگيرنده موارد زير باشد:
الف -نام و آدرس محلی که آزمون در آن انجام شده است؛
ب -نام و آدرس متقاضی(جايی که اقتضا نمايد)؛
پ -شناسهاي واحد براي گزارش آزمون؛
1- Pre-discharge

22

ت -تاريخ گزارش آزمون؛
ث -کارخانه بستهبندي کننده؛
ج -توضيحاتی در خصوص نوع طرح بستهبندي(براي مثال -ابعاد ،مواد ،در بستن ،ضخامت و )...دربرگيرنده روش
توليد کننده( براي مثال -قالب گيري مذاب )1و طرحهاي کلی و تصاوير باشد؛
چ -حداکثر وزن کلی بسته؛
ح -ويژگیهاي سلها يا باتريهاي آزمون مطابق با بند 4-1؛
خ -توضيحات آزمون و نتايج ،مطابق با پارامترهاي بند 6-7؛
د -نوع نمونه آزمون شده :سل ،اجزاي سل ،باتري يا مجموعه باتري؛
ذ -وزن نمونه آزمون؛
ر -مقدار ليتيم يا انرژي نامی نمونهها؛
ز -امضاء با نام و مقام امضا کننده؛
س -اظهار اين که بسته تهيه شده براي حمل و نقل ،مطابق با مقررات اين استاندارد آزمايش گرديده و در صورت
استفاده از روشهاي ديگر بستهبندي يا اجزاي ديگر ،امکان عودت وجود نخواهد داشت.
 1اطالعاتي براي ايمني
 0-1بستهبندي

هدف از بستهبندي کردن باتريها ،جلوگيري از صدمات در طول انبارش ،جابجايی و حمل و نقل میباشد.
همچنين بستهبندي از تماس بين سلها يا باتريها در طول حمل و نقل خشن و اتصال کوتاههاي سهوي و
خوردگی قطبها جلوگيري مینمايد .تماس يا اتصال کوتاه خارجی در نتيجه نشتی ،تخليه گاز ،تخريب ،انفجار يا
حريق میباشد.
زمانی که باتريها يا سلهاي ليتيمی حمل و نقل میگردند ،بنا به داليل ايمنی ،توصيه میگردد که از بسته يا
بستهبنديهاي اصلی که با الزامات قيد شده در بندهاي  3-4و  6-6اين استاندارد مطابقت دارد ،استفاده گردد.
 2-1جابجايي کارتنهاي باتري

کارتنهاي باتري بايد با احتياط جابجا شوند .جابجايی خشن ،موجب صدمه يا اتصال کوتاه در باتريها میگردد.
اين عمل ممکن است باعث نشتی ،تخريب ،انفجار يا حريق گردد.

1- Blow molding
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 9-1حمل و نقل
 0 -9-1کلیات

دستورالعملهاي مربوط به حمل و نقل بينالمللی باتريهاي ليتيمی ،بر اساس توصيههاي کميته تخصصی حمل
و نقل کاالهاي خطرناکِ سازمان ملل میباشد .اين دستورالعملها در حال تغيير میباشند .براي حمل و نقل
باتريهاي ليتيمی ،بايد از آخرين ويرايش دستورالعمل که در بندهاي  2-3-7الی  5-3-7لحاظ شده است،
استفاده گردد.
 2-9-1حمل و نقل هوايي

دستورالعملهاي مربوط به حمل و نقل هوايی باتريهاي ليتيمی در آيين نامههاي فنی با عنوان "حمل و نقل
هوايی و ايمن اجناس خطرناک" منتشر شده توسط سازمان بينالمللی هواپيمايی کشوري 1و دستورالعمل
کاالهاي خطرناک ،منتشر شده به وسيله انجمن بينالمللی حمل و نقل هوايی 2تعيين شده است.
 9-9-1حمل و نقل دريايي

دستورالعملهاي مربوط به حمل و نقل دريايی باتريهاي ليتيمی در کد " اجناس خطرناک دريايی بينالمللی"
منتشر شده به وسيله سازمان بينالمللی دريايی ،4تعيين شده است.

3

 4-9-1حمل و نقل زمیني

دستورالعملهاي مربوط به حمل و نقل جادهاي و ريلی بر اساس قوانين ملی يا قوانين چند جانبه بين کشورهاي
مختلف تعيين میگردد .هنگامی که تدوين گران دستورالعملهاي حمل و نقل ،هم زمان با افزايش تعداد آنها،
خودشان را با مدل سازمان ملل وفق دهند ،توصيه میگردد که قبل از حمل و نقل کاال ،دستورالعملهاي حمل و
نقل که ويژه يک کشور میباشد مد نظر قرار گيرد.
 5-9-1طبقهبندي

طبقهبندي باتريها و سلهاي ليتيمی از نظر حمل و نقل و مطابق با دستورالعملهاي ذکر شده در بندهاي
 2-3-7الی  4-3-7و بر اساس راهنمايیهاي آزمون و ضوابط سازمان ملل ،فصل  3-38که اساساً بيانگر
آزمونهاي مشابه اين استاندارد ملی است ،میباشد .سلها و باتريهاي ليتيمی که تمامی آزمونهاي الزم
نگذرانده باشد ،مجاز به حمل و نقل نخواهد بود.
 4-1انبارش و در معرض نمايش گذاشتن باتريها

الف -باتريها را در شرايط خشک و سرد که تهويه خوبی داشته باشند نگهداري کنيد.
دماي يا رطوبت باال ممکن است موجب زوال عملکرد باتري و يا خوردگی سطح در باتريها گردد.
1- International civil aviation organazation
2- International air transport association
3- International maritime dangerous goods
4- International maritime organazation
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ب -کارتنهاي باتري را روي همديگر ،باالتر از ارتفاعی که توليد کننده تعيين نموده است ،قرار ندهيد.
اگر کارتنهاي زياد روي همديگر قرار داده شوند ،ممکن است باتري که در پايين قرار گرفته است دفرمه شده و
نشتی الکتروليت اتفاق بيفتد.
پ -باتريها را در معرض مستقيم نور خورشيد يا باران قرار ندهيد.
زمانی که باتري خيس گردد ،مقاومت عايقی باتري ممکن است از بين رفته و دشارژ خود به خودي و خوردگی
اتفاق بيفتد .گرما ممکن است موجب زوال باتري گردد.
ت -باتريها را در بستهبنديهاي اصلیشان نگهداري داري کنيد.
وقتی باتري از بستهبندي خود خارج شود ،ممکن است اتصال کوتاه رخ داده و يا آسيب ببيند.
 8آموزشهايي براي بستهبندي و جابجايي در طول حمل و نقل -قرنطینه
بستههايی از باتري که پاره شدهاند ،سوراخ شده و مستعد خروج محتويات بسته میباشند .لذا اين بستهها نبايد
حمل و نقل گردند .اين بستهها بايد جدا شود تا اين که آموزشهاي الزم به کسی که حمل و نقل را انجام
میدهد داده شود .محصوالت موجود در اين بستهها در زمان مقتضی تحت بررسی قرار گرفته و مجدداً
بستهبندي میگردند.
 3نشانهگذاري
 0-3نشانهگذاري باتريها و سلهاي اولیه و ثانويه( قابل شارژ)

نشانهگذاري باتريها و سلهاي اوليه بايد مطابق با استاندارد ملی ايران شماره  3597-4:سال  ،1386باتريهاي
اوليه  -قسمت  - 4ايمنی باتريهاي ليتيمی باشد .نشانهگذاري باتريها و سلهاي ثانويه بايد مطابق با استاندارد
ملی ايران شماره  6618-1:سال  ،1381باتريها و سلهاي ليتيم ثانويه جهت کاربردهاي قابلحمل دستی -
قسمت  :1سلهاي ليتيم ثانويه باشد.
 2-3نشانهگذاري بستهها و مدارک حمل و نقل

هر بسته ايی که براي حمل و نقل تهيه میگردد ،جز مواردي که تحت دستورالعملهاي حمل و نقل اجناس
خطرناک میباشند ،بايد با اطالعات زير نشانهگذاري گردند:
 اين بسته حاوي باتريها و سلهاي ليتيمی میباشد؛ اين بسته بايد با دقت جابجا گردد؛ در صورت صدمه ديدن بسته ،بايد قرنطينه شده ،بازرسی و دوباره بستهبندي گردد؛ جهت اطالعات بيشتر با شماره ....تماس بگيريد.يک نمونه از موارد فوقالذکر در شکل  2نشان داده شده است.
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مدارکی( مثل بار نامه هوايی ،فاکتور) به همراه هر محموله يا اظهارنامه فرستنده محموله بوده يا برچسبهايی که
به مدارک موجود چسبانده شده است نشان دهنده:
 اين بسته حاوي باتريها و سلهاي ليتيمی میباشد؛ اين بسته بايد با دقت جابجا گردد؛ در صورت صدمه ديدن بسته ،بايد قرنطينه شده ،بازرسی و دوباره بستهبندي گردد؛ جهت اطالعات بيشتر با شماره ....تماس بگيريد.باشد.

يادآوري -0عبارتهاي"فلز" يا " يون" را در زمان مقتضی حذف کنيد.
يادآوري  -2نمونه ارائه شده بر اساس آموزشهاي فنی دستورالعملهاي اجناس خطرناک منتشر شده توسط "سازمان بينالمللی
هواپيمايی کشوري" و" انجمن بينالمللی حمل و نقل هوايی" میباشد .در ساير مدهاي حمل و نقل به دستورالعملهاي ذکر شده
در بند  3-7براي الزامات نشانهگذاري مراجعه شود.

شکل  -2نمونهاي از نشانهگذاري بستههاي حاوي باتريها يا سلهاي لیتیمي اولیه يا ثانويه(قابل شارژ)
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پیوست
)(اطالعاتي
کتابنامه
 ليتيمی

 ايمنی باتريهاي- 4  قسمت-  باتريهاي اوليه،1386  سال3597-4:  استاندارد ملی ايران شماره-0

 سلها و-482  قسمت-  واژگان الکتروتکنيک،1389  سال:11425-482  استاندارد ملی ايران شماره-2
باتريهاي اوليه و ثانويه
3- United Nations: Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of

Tests and Criteria, Fifth revised edition, Amendment 1 (2011), Section 38.3: Lithium
Batteries
4- IEC 60068-2-6, Environmental testing – Part 2-6: Tests – Test Fc: Vibration (sinusoidal)
5- IEC 60068-2-27, Environmental testing – Part 2-27: Tests – Test Ea and guidance: Shock
6- ISO/IEC GUIDE 51, Safety aspects – Guidelines for their inclusion in standards
7- IATA, International Air Transport Association, Quebec: Dangerous Goods Regulations

(revised annually)
8- ICAO, International Civil Aviation Organisation, Montreal: Technical Instructions for the

Safe Transport of Dangerous Goods by Air
9- IMO, International Maritime Organization, London: International Maritime Dangerous

Goods (IMDG) Code
10-United Nations:2011, Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model

Regulations, Seventeenth revised edition
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