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 ش گفتاریپ

 1386نخستين بار در سال  "حمل و نقلدر طول  ليتيمی اوليه و ثانويه يها سلو  ها يباتريمنی ا"استاندارد

بار مربوط براي اولين  هاي يسيونکمپيشنهادهاي رسيده و بررسی و تأييد  بر اساس. اين استاندارد تدوين شد

 مورخ برق و الکترونيک استاندارد یمل يتهاجالس کم هفتصدو بيست و يکمين در مورد تجديدنظر قرار گرفت و

سازمان ملی استاندارد و مقررات  ينقانون اصالح قوان 3ماده  يکبه استناد بند  ينکا شد. يبتصو 18/11/1392

 .شود میمنتشر  يرانا ی، به عنوان استاندارد مل1371مصوب بهمن ماه  ايران ،

ع، علوم و خدمات، ينه صنايدر زم یو جهان یمل يها شرفتيو پبا تحوالت  یو هماهنگ یحفظ همگام يبرا

ن يل اياصالح و تکم يکه برا يشنهاديهر پخواهند شد و  دنظريتجدران در مواقع لزوم يا یمل ياستانداردها

د ين بايمربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابرا یون فنيسيدر کم دنظريتجداستانداردها ارائه شود، هنگام 

 استفاده کرد. یمل ياستانداردهاد نظر ين تجديهمواره از آخر
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 نقل و حمل طول در يمیتیل هيثانو و هیاول هاي سل و ها باتري يمنيا

 هدف و دامنه کاربرد  0

ليتيمی اوليه و ثانويه  يها سلو  ها يباترآزمون و الزامات براي  يها روش تعيين ،اين استانداردهدف از تدوين 

-می ها يباتردر طول حمل و نقل به غير از بازيافت يا دفع اين  ها يباتر)قابل شارژ( جهت اطمينان از ايمنی اين 

؛ مربوطه يها دستورالعملکه مقررات ويژه موجود در  يدر موارد، الزامات مشخص شده در اين استاندارد باشد.

 ، کاربرد ندارد.کنند یمرا فراهم  یهايءاستثنا؛ 7-3شده در بند فهرست 

که با  يا جاده نقليه وسايط براي ،رود یمبه کار يون  -باتري کششی ليتيم هاي يستمساستانداردهاي مختلفی که براي  -يادآوري

 .گردد یماستفاده  ،کنند یمنيروي محرکه الکتريکی حرکت 

 يمراجع الزام  2

ب آن ين ترتيارجاع داده شده است. بد ها آنن استاندارد به ياست که در متن ا یمقررات ير حاويز یمدارک الزام

 .شود یمران محسوب يا ین استاندارد مليا از یمقررات جزئ

آن مورد  يبعد يدنظرهايتجدو  ها يهاصالحخ انتشار ارجاع داده شده باشد، يبا ذکر تار یکه به مدرک یدر صورت

ارجاع داده شده است،  ها آنخ انتشار به يکه بدون ذکر تار یست. در مورد مدرکيران نيا ین استاندارد ملينظر ا

 مورد نظر است. ها آن يبعد هاي يهاصالحد نظر و ين تجديهمواره آخر

 است: ین استاندارد الزاميکاربرد ا ير براياستفاده از مراجع ز

 قابل کاربردهاي جهت ثانويه ليتيم يها سل و ها يباتر، 1381: سال6618-1ندارد ملی ايران شماره استا 2-0

  ثانويه ليتيم يها سل – 1 قسمت - دستی حمل

 ريغ هاي يتالکترول با اي نيلکاالآ هيثانو هاي يباتر و ها سل، 1386: سال 11218استاندارد ملی ايران شماره  2-2

 شده ساخته هاي يباتر و یدست حمل قابل شده يبند آب هيثانو يها سل يبرا یمنيا الزامات-گريد يدياس

  یدست حمل قابل ليوسا در استفاده جهت ها آن از

 محرکه نيروي عنوان به ثانويه يون-يمليت يها سل، 1391: سال 16268-1استاندارد ملی ايران شماره   2-9

  عملکرد آزمون -1 قسمت يا جاده الکتريکی نقليه وسايل
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 فياصطالحات و تعار   9

 ر کاربرد دارند.يف زياصطالحات و تعار، استاندارد  نيادر 

9-0  

   0مقدار لیتیم متراکم 

 گفته می شود. موجود در يک باتري يها سلمقدار ليتيم کل به 

9-2 

 باتري

در يک و قطعات حفاظتی و...  ها نشانه، ها قطببا  يک يا چند سل که به طور الکتريکی به هم متصل شده و به 

  قع لزوم مورد استفاده قرار گيرند، گفته می شود.تا در مو گيرند یمقرار  جلد

بنابراين استاندارد به  متحد تفاوت دارد. اين تعريف با تعريف استفاده شده در آيين نامه آزمون و ضوابط سازمان ملل -0 يادآوري

 آزمايش با آيين نامه سازمان ملل يکنواخت گردد.آزمون براي هر  يمتنظتهيه شد که  يا گونه

، هيثانو و هياول هاي يباتر و ها سل -482 سمت، ق1389: سال 11425-482استاندارد ملی ايران شماره )منبع: 

 اضافه گرديد( "ر الکتريکی متصل شدبه طو "وعبارت تصحيح شد 482-11-14بند 

9-9 

 2مجموعه باتري

 .شود یمبه يک باتري که در بر گيرنده دو يا چند باتري باشد، گفته 

9-4 

 3(يباتر يادگمه)سل 

 سکه) سل يا باتري(

و براي مثال به شکل دگمه يا سکه باشد،  قطر آن بوده کمتر ازباتري يا سل کوچک و گرد که کل ارتفاعش به 

 گفته می شود.

، هيثانو و هياول هاي يباتر و ها سل -482 سمت، ق1389: سال 11425-482)منبع: استاندارد ملی ايران شماره 

 "يا استوانهسل به شکل "به جاي  "باتري يا سل گرد و کوچک "تصحيح شد و عبارت  482-12-41بند 

 جايگزين گرديد(

                                                           
1- Aggregate lithium content 

2- Battery assembly 

3- Button(cell or battery) 
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 سل

جدا  و به طور معمول ها قطباز الکترودها، الکتروليت، جلد،  يا مجموعهشامل که اصلی کارکردي واحد به 

 گفته می شود. ،باشد یممنبع انرژي الکتريکی به وجود آمده از تبديل مستقيم انرژي شيميايی  بوده و 1ها کننده

، هيثانو و هياول هاي يباتر و ها سل -482 سمت، ق1389: سال 11425-482)منبع: استاندارد ملی ايران شماره 

 (482-11-11بند 

9-6 

 2جزء سل

 گفته می شود.سل احاطه شده در يک باتري به 

9-1  

3چرخه ) يک سل يا باتري ثانويه) قابل شارژ((
 

تکرار  منظمو  زمانی مشابه يها بازهمجموعه عملياتی که روي يک باتري يا سل)قابل شارژ( انجام گرفته و در به 

 ، گفته می شود.گردد یم

 فرايند. اين باشد یماين عمليات به ترتيب شامل دشارژ و سپس شارژ يا شارژ و سپس دشارژ تحت شرايط مشخص  -0يادآوري

 استراحت باشد. يها دورهممکن است شامل 

، هيثانو و هياول هاي يباتر و ها سل -482 سمت، ق1389: سال 11425-482)منبع: استاندارد ملی ايران شماره 

 اضافه گرديد( "ثانويه ) قابل شارژ("تصحيح شد و کلمات  28-15-482

9-8 

 4 )سل يا باتري(يا استوانه

 .باشد یماز قطر آن  تر بزرگارتفاع کلی آن مساوي يا  مدور کهباتري يا سل 

، هيثانو و هياول هاي يباتر و ها سل -482 سمت، ق1389: سال 11425-482)منبع: استاندارد ملی ايران شماره 

 گرديد( "استوانه ايیسل به شکل "جايگزين  "باتري يا سل مدور"تصحيح شد و کلمات  482-12-39بند 

9-3 

 5عمق دشارژ

 نامی تخليه شده يک باتري گفته می شود. درصدي از ظرفيتبه 

                                                           
1- Separators 
2- Component cell 

3- Cycle (of a secondary (rechargeable) cell or battery) 

4- Cylindrical (cell or battery) 

5- Depth of discharge (DOD) 
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9-01 

 1اولین چرخه

چرخه اوليه يک باتري يا سل ثانويه)قابل شارژ( پس از تکميل تمامی فرايندهاي ساخت، فرماسيون و کنترل 

 .باشد یمکيفيت 

9-00 

 2شارژ کامل

 ، گفته می شود.باشدمتناظر با صفر درصد عمق دشارژ که  ،شارژ(حالت شارژ يک باتري يا سل ثانويه )قابل به 

9-02 

 3دشارژ کامل

 ، گفته می شود.باشدمتناظر با صد درصد عمق دشارژ که  ،حالت شارژ يک باتري يا سلبه 

9-09 

 4باتري بزرگ

 گفته می شود. kg 12باالتر ازباتري با وزن کلی به 

9-04 

 5سل بزرگ

 گفته می شود. g511کلی باالتر از  با وزن یسلبه 

9-05 

 6سل لیتیم)اولیه يا ثانويه)قابل شارژ((

 باشد،گفته می شود.شامل الکتروليت غير آبی و يک الکترود منفی ليتيم يا حاوي ليتيم  ی کهسلبه 

 بسته به شکل طرح انتخاب شده، يک سل ليتيم ممکن است اوليه يا ثانويه)قابل شارژ(باشد. -0يادآوري

، هيثانو و هياول هاي يباتر و ها سل -482 سمت، ق1389: سال 11425-482)منبع: استاندارد ملی ايران شماره 

 اضافه گرديد( "اوليه يا ثانويه قابل شارژ "عبارتتصحيح شد و  482-11-16بند

 

 

                                                           
1- First cycle  
2- Fully charged 

3- Fully discharged 

4- Large battery 

5- Large cell 

6- Lithium cell (primary or secondary (rechargeable)) 
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9-06 

 1مقدار لیتیم

در حالت عدم تخليه يا شارژ که جرم ليتيم در الکترود منفی يک سل يا باتري ليتيم فلزي يا ليتيم آلياژي به 

 .باشد، گفته می شودکامل 

9-01 

 2يون-باتري يا سل لیتیم

ساخته شده با ليتيم  يهالترکيب چند  ،مثبت و منفی الکتروددو  هرکه  یاتري يا سل غير آبی قابل شارژ جايببه 

 ، گفته می شود.باشندالکترود  در هرغير فلزي 

 ليتيم موجود در اليه در شکل يونی يا شبه اتمی با  شبکه مواد الکترود وجود دارد. -0 يادآوري

يون در نظر  -به عنوان باتري يا سل ليتيم کند یميون استفاده  –پليمر که از شيمی ليتيم  -يک باتري يا سل ليتيم -2 يادآوري

 .شود یمگرفته 

9-08 

 3ناميانرژي 

، گفته گردد یممقدار انرژي يک سل يا باتري که تحت شرايط مشخص تعيين شده و توسط توليد کننده بيان به 

 می شود.

 .آيد یمدست ه ب نامیدر ظرفيت  نامیولتاژ  از حاصل ضرب نامیانرژي  -0 يادآوري

 .باشد یمبسيار مناسب   "انرژي نامی "عبارت  -2 يادآوري

9-03 

 4ناميولتاژ 

الکتروشيميايی  سامانهمقدار تقريبی و مناسبی از ولتاژ استفاده شده جهت مشخص کردن يک سل يا باتري يا به 

 ، گفته می شود.باشد یم

، هيثانو و هياول هاي يباتر و ها سل -482 سمت، ق1389: سال 11425-482)منبع: استاندارد ملی ايران شماره 

 ( 482-13-31 بند

 

 

                                                           
1- Lithium content

 

2-  Lithium ion cell or battery  

3-  Nominal energy 

4-  Nominal voltage 
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9-21 

 0ولتاژ مدار باز

 جاري نشده باشد، گفته می شود. خارجیی که جريان يک سل يا باتري زمان يها از قطبولتاژ عبوري به 

، هيثانو و هياول هاي يباتر و ها سل -482 سمت، ق1389: سال 11425-482)منبع: استاندارد ملی ايران شماره 

وقتی که  "جايگزين عبارت "وقتی هيچ جريان خارجی جاري نباشد "عبارت -تصحيح شد 482-13-32بند

 گرديد( "جريان تخليه صفر باشد

9-20 

 2سل يا باتري اولیه

 براي شارژ مجدد طراحی نشده باشد، گفته می شود. سل يا باتري کهبه 

، هيثانو و هياول هاي يباتر و ها سل -482 سمتق، 1389: سال 11425-482)منبع: استاندارد ملی ايران شماره 

 عالوه گرديد( "يا باتري "تصحيح شد. عبارت 482-11-12بند

9-22 

 9سل يا باتري منشوري

 گفته می شود. مستطيلی لبه هايسل يا باتري با به 

، هيثانو و هياول هاي يباتر وها  سل -482 سمت، ق1389: سال 11425-482)منبع: استاندارد ملی ايران شماره 

 حذف گرديد( "السطوح يمتوازداراي شکل  "تصحيح شد. عبارت 482-12-38بند

9-29 

 4وسايل حفاظتي

الکتريکی يا الکترونيکی که جهت انقطاع جريان برق  يها کنندهمحدود يا  ها کنندهوسايلی مثل فيوزها، يکسو به 

، کنند یمبلوکه کرده و يا جريان برق را در مدار الکتريکی محدود  جهت، جريان برق را در يک شوند یمطراحی 

  گفته می شود.

9-24 

5ظرفیت نامي
 

، گفته می گردد یمرفيت سل يا باتري که تحت شرايط ويژه  تعيين شده و به وسيله توليد کننده بيان ظمقدار به 

 شود.

                                                           
1- Open-circuit voltage 
2- Primary (cell or battery)  

3- Prismatic (cell or battery) 

4- Protective devices 

5- Rated capacity 
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 .کنند یمراهنمايی و روش تعيين ظرفيت نامی را فراهم  ،زير ملی هاياستاندارد -0 يادآوري

 حمل قابل کاربردهاي جهت ثانويه ليتيم يها سل و ها يباتر، 1381: سال 6618-1استاندارد ملی ايران شماره *  

 ثانويه ليتيم يها سل -1 قسمت - دستی

غير اسيدي  هاي يتالکتروللکاالين يا با آثانويه  هاي يباترو  ها سل، 1386سال  11218استاندارد ملی ايران شماره *  

جهت  ها آنساخته شده از  هاي يباترثانويه آب بندي شده قابل حمل دستی و  يها سلالزامات ايمنی براي  -ديگر

 استفاده در وسايل قابل حمل دستی

 وسايل محرکه نيروي عنوان به ثانويه يون -یيمليت يها سل، 1391سال  16268-1استاندارد ملی ايران شماره *  

 عملکرد آزمون -1 قسمت يها جاده الکتريکی نقليه

، هيثانو و هياول هاي يباتر وها  سل -482 سمت، ق1389: سال 11425-482)منبع: استاندارد ملی ايران شماره 

 اضافه گرديد( "يک سل يا باتري "تصحيح شد. عبارت 482-13-15بند

9-25 

 سل يا باتري ثانويه)قابل شارژ(

 که جهت شارژ مجدد طراحی شده است، گفته می شود. يا باتريسل به 

، هيثانو و هياول هاي يباتر وها  سل -482 سمت، ق1389: سال 11425-482)منبع: استاندارد ملی ايران شماره 

 اضافه گرديد( "يا باتري "و "قابل شارژ "تصحيح شد. عبارت 482-11-13بند

9-26 

 باتري کوچک 

 .نباشد، گفته می شود kg 12باتري که جرم کل آن بيشتر از به 

9-21 

 سل کوچک

 باشد، گفته می شود.ن g 511آن بيشتر از  به سلی که جرم کل

9-28 

 0(ها يباتريا  ها سلنوع) 

 .باشد یم ها يباتريا  ها سله ويژ  يميايیسامانه الکتروشفيزيکی و طراحی 

9-23  

 2ه نشدهیتخل

 باشد، گفته می شود.متناظر با صفر درصد عمق دشارژ که حالت شارژ يک سل يا باتري اوليه به 

                                                           
1- Type (for cells or batteries)  

2- Undischarged  

 



8 
 

 الزامات ايمني  4

 کليمالحظات  4-0

 )بوبين، مارپيچ( شان یداخل)الکترودها، الکتروليت( و ساختار ليتيم به وسيله ترکيب شيميايی يها سليا  ها يباتر

 .باشند یمموجود  مختلف يها شکل به ها سليا  ها يباتراين  .شوند یم يبند طبقه

ظر گرفته شده و تشخيص اين واقعيت ايمنی مربوطه در ن يها جنبهالزم است در مراحل طراحی باتري تمامی 

دارند با همديگر اختالف قابل توجهی  ها يباترباتري،  يکربنديپليتيم خاص، خروجی توان و سامانه که، بسته به 

 .باشد یممهم 

 :باشد یمليتيمی مشترک  هاي يباترو  ها سلبراي تمامی  باشد یممفاهيم طراحی زير که جهت ايمنی 

به وسيله طراحی ممانعت  بايدبه باالتر از مقدار مشخص شده توسط توليد کننده،  ير عاديغافزايش دماي  -الف

 گردد.

به وسيله طراحی به عنوان مثال با محدود کردن   بايد يابد، در اين صورتدما در سل يا باتري افزايش  اگر -ب

 کنترل شود.شار جريان 

گسيختگی از يا  دادهداخلی مازاد را تقليل  طوري طراحی گردند که فشار بايدليتيم  هاي يباتريا  ها سل -پ

 شديد در شرايط حمل و نقل ممانعت نمايند.

شرايط عادي حمل و  به وجود آمده درطوري طراحی شوند تا از اتصال کوتاه  بايدليتيم  هاي يباتريا  ها سل -ت

 وگيري نمايند.لج معمولنقل و استفاده 

)مثل به وسايلی بايد متصل شده به صورت موازي، يها سلاز  يیها رشتهيا  ها سلحاوي  ،ليتيم هاي يباتر -ث

 نمايند. برگشتی خطرناک جلوگيري از شار جريانِمجهز شوند تا در زمان الزم  و...( يوزهاف، ها کنندهيکسو 

 1برنامه کیفیت  4-2

که  بازرسی، ساختار مديريت( يها گزارشکيفيت،  يها گزارشمستند) يک برنامه کيفيت  بايدتوليد کننده 

اجرا نموده  باشد در طول فرايند ساخت ها يباترو  ها سل  براي بازرسی مواد، ترکيباتِ يیها روشمشخص کننده 

 هاي يتقابل بايدتوليد کنندگان  باتري به کار گرفته شود.يک  نمونه مشخصِ ساختِو اين برنامه براي کل فرايند 

 سازماندهی نمايند. را درک نموده و کنترل فرايند الزم را هنگام ايمنی محصول و قابليت اطمينان مربوطه يندفرا

 يبند بسته 4-9

گردند تا از اتصال کوتاه خارجی در شرايط عادي حمل و  يبند بستهبه گونه ايی بايد ليتيم  هاي يباتريا  ها سل

 نقل ممانعت نمايند.

                                                           
1- Quality plan 
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ارائه شده است. به  1-6بندمدل سازمان ملل  يها دستورالعملاجناس خطرناک در  يبند بستهمقررات اضافی براي  -يادآوري

 نيز رجوع شود. 3-7ذکر شده در بند  يها دستورالعمل

 و آزمون مجدد يبردار نمونه، نمونه آزمون  5

 نمونه آزمون  5-0

می متمايز  آزمون شده از يک نوعِ پارامترهاي زير يون و ليتيم فلزي که به وسيله -ليتيم هاي يباتريا  ها سل

 .يرندقرار گالزم  يها آزمونبه عنوان نمونه متفاوت در نظر گرفته شده و تحت  بايد گردند

 براي باشد؛ تر بزرگجرمی؛ هرکدام که   21%يا  g1/1اوليه، تغييراتِ  بيشتر از  يها سلو  ها يباتربراي  -الف

 الکترودها يا الکتروليت يا

يا  افزايش   21%قابل شارژ، تغيير در انرژي نامی) بر حسب وات ساعت( بيشتر از  يها سلو  ها يباتربراي  -ب

 يا  21%ولتاژ نامی باالتر از 

و به عنوان يک نوع متفاوت در نظر گرفته شده  بايد گردد ها آزمونتغييري که موجب شکست هر کدام از  -پ

 الزم قرار گيرد. يها آزمونتحت 

گرفته شود، ممکن است موجب شکست نتايج  نظردر  شدهآزمون  ممکن است جهت تمايز از يک نوعِتغييري که  نوعِ -يادآوري

 :گردد ینمشده ليکن به موارد زير محدود  ،آزمون

 تغيير در مواد آند، کاتد، جدا کننده يا الکتروليت -1

 افزار نرمو  افزار سختتغيير وسايل حفاظتی شامل  -2

 مثل شيرهاي تخليه ها يباترو  ها سلتغيير طراحی ايمنی  -3

 و ها سلتغيير در تعداد  اجزاي  -4

 ها سلتغيير در مد اتصال و اجزاي  -5

 0باتري يها مجموعه 5-2

مازاد مجهز نشده باشند، صرفاً جهت استفاده در يک مجموعه  که به حفاظت از شارژِ اي يهثانو هاي يباتر 5-2-0

 .باشند ینم T-7موضوعِ مقررات آزمون  ها يباتراين . لذا کند را فراهمکه چنين حفاظتی  شوند یمباتري طراحی 

 باتري کوچک يها مجموعه 5-2-2

يا  نبوده g511بيشتر از  شارژ کامل حالتمتراکم، در  مقدار ليتيمِ زمانی کهآزمون يک مجموعه باتري که  وقتی

که از چندين باتري تشکيل شده و تمامی  Wh6211ي نامی کمتر از با انرژ يون، -در مورد باتري ليتيم 

 يها آزمونتحت  و در حالت شارژ کاملبايد مجموعه باتري در اين صورت،  گذرانده است،کاربردي را  يها آزمون

                                                           
1- Battery assemblies 
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T-3, T-4  وT-5 ،آزمون بايد قرار گيرد.  در خصوص يک مجموعه باتري ثانويه T-7  ذکر شده  يها آزمونعالوه بر

 سيکل را انجام دهد. 25مجموعه بايد حداقل  مجموعه باتري ثانويه، براي يک انجام گيرد.

 باتري بزرگ يها مجموعه 5-2-2

 ازبيشتر  يون، با انرژي نامی –يا در مورد باتري ليتيم  g511متراکم بيشتر از  مجموعه باتري با مقدار ليتيمِ 

Wh6211،  :نيازي به آزمون ندارد اگر 

 کاربردي را گذرانده باشد. يها آزمونتشکيل شده و تمامی  ها يباتربه وسيله اتصاالت الکتريکی  ،مجموعه -الف

 :جهز شده باشد.م هاي زير با قابليت امانه ايبه سمجموعه   -ب

 پايش مجموعه باتري - 

 مجموعهدر موجود  هاي يباترکوتاه و دشارژ مازاد بين  از اتصالممانعت  - 

 ممانعت از گرم شدن زياد يا شارژ مازاد مجموعه باتري - 

 يبردار نمونه 5-9

و  ها يباتربراي آزمون  ها نمونهتعداد  تصادفی مورد آزمون قرار گيرد. هاي يبردارهر نمونه مختلف بايد با نمونه 

ارائه  2ثانويه در جدول  يها سلو  ها يباتربراي آزمون  ها نمونهتعداد  ارائه شده است. 1اوليه در جدول  يها سل

 آورده شده است. 3در جدول  اوليه و ثانويه  يها سلو  ها يباتر يبند بستهبراي آزمون  ها نمونهتعداد  شده است.

 

 نوعي يها آزمونآزمون اولیه براي  يها سلو  ها يباترتعداد  -0جدول 



 

چندسلهایباتریaتکسلهایباترییاهاسلحالتدشارژهاآزمون

 T-5تا   T-1 هاي آزمون
 4 11 تخليه نشده

 4 11 تخليه کامل

 T-6آزمون 
 سل 5 5 نشده تخليه

 سل 5 5 کامل تخليه

 سل 11 11 تخليه کامل T-8آزمون 

 سل 21باتري و  8 41  ها آزمونجمع تمامی 
a  که نیاز به آزمون مجدد ندارند. هستند ای شدهآزمون  های سلشامل  ،تک سل های باتری 

 







11 
 

 نوعي يها آزمونآزمون ثانويه براي  يها سلو  ها يباترتعداد  -2جدول 



 ها آزمون
و  ها سیکل

 حالت دشارژ
 ها سل

 چند سل هاي باتري aتک سل هاي باتري

 بزرگ کوچک بزرگ کوچک

 T-1 هاي آزمون

 T-5تا  

در سيکل اول، 

 شارژ کامل
11 11 11 4 2 

 25بعد از 

سيکل، شارژ 

 کامل
N/Ab N/Ab N/Ab N/Ab 2 

 51بعد از

سيکل، شارژ 

 کامل
N/Ab N/Ab N/Ab 4 N/Ab 

 T-6آزمون 

بعد از سيکل 

 51% در اول، 

 دشارژ عمق

 سل 5 سل 5 5 5 5

 T-7آزمون 

در سيکل اول، 

 شارژ کامل
N/Ab C4 C2 C4 C2 

 25بعد از 

سيکل، شارژ 

 کامل
N/Ab N/Ab C2 N/Ab C2 

 51بعد از

سيکل، شارژ 

 کامل
N/Ab C4 N/Ab C4 N/Ab 

 T-8آزمون 

در سيکل اول، 

 دشارژ کامل
 سل 11 سل 11 11 11 11

 51بعد از 

سيکل، دشارژ 

 کامل

 سل 11 سل 11 11 11 11

تمامی جمع 

 ها آزمون
 35 43 39 

 25باتري و  16

 سل

 25باتري و  8

 سل
a  بايد فقط تحت آزمون  اي هستند که آزمون شده هاي سلشامل  ،تک سل هاي باتريT7 .قرار گيرند 
b   N/A .يعنی کاربرد ندارد 
c به کار می رود. حفاظت در برابر شارژ مازاد مجهز هستندکه به  هايی باتريبراي  تنها 
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 ثانويهاولیه يا آزمون  يها يباترو  ها سلبا   ها يبندتعداد  بسته  -9جدول 

 .شود یميک بسته که براي حمل و نقل تهيه  P-1براي آزمون  ها نمونهتعداد 

 آزمون مجدد  5-4

مراحلی بايد جهت تصحيح نقص  در مواردي که باتري يا سل ليتيم اوليه يا ثانويه مطابق با الزامات آزمون نباشد

 .شودانجام  گيردکه باتري يا سل تحت آزمون مجدد قرار  ، قبل از اينگردند یمکه باعث عيب  يیها نقصيا 

 آزمون و الزامات يها روش  6

 کلیات  6-0

 نکات ايمني  6-0-0

 



 

 

 

 دماي محیط  6-0-2

 .دنانجام گير C5  °C ± 21°بايد در دماي محيط  اگر دماي ديگري مشخص نشده باشد  ،ها آزمون

 پارامتر یريگ اندازه هاي میزان رواداري  6-0-9

مشخص، بايد در محدوده رواداري شده يا کنترل شده بسته به پارامترهاي واقعی يا  يريگ اندازهدقت کلی مقادير 

 هاي زير قرار گيرند:

 ؛ براي ولتاژ ±1% -الف

  ؛جريان براي  ±1% -ب

 ؛براي جريان  ±1%  -پ

 ؛براي دما  C   2±° -ت

 براي زمان ؛ ± 1/1% -ث

 ؛ براي ابعاد ±1 % -ج

 ؛براي ظرفيت  ±1 % -چ

به کار رفته و تمامی منابع خطا  يريگ اندازه هاي يکتکن، يريگ اندازهابزارهاي  دقتِ ها شامل ترکيبِ اين رواداري

 .باشد یمآزمون  يها روشدر 

روند که ممکن است اگر احتياط کافی صورت نگيرد موجب یميی به کار هاروشجهت استفاده از  هاآزموناين  -هشدار

 بروز صدمات گردند.

 و با استفاده از حفاظت کافی انجام گيرد. هاي واجد شرايط، با تجربهينتکنسبايد توسط  هاآزموناجراي اين 
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 1مقدماتي و سیکل دشارژ  6-0-4

بايد توسط يک  ها سلو  ها يباتردشارژ گردند. اين  اوليه آزمون يها سلو  ها يباترالزم است تا  پيش از آزمون،

يا در جريان ثابت مشخص شده توسط  ، آيد یمکه ظرفيت نامی بدست  یيجا دشارژشانبار مقاومتی تا عمق 

ثانويه) قابل شارژ( يک سيکل شارژ و  يها سلو  ها يباترپيش از آزمون، الزم است تا  .تخليه شوند ،توليد کننده

 جهت در شرايط شارژ و دشارژ تعيين شده توسط توليد کنندهبايد  ها سلو  ها يباتراين  دشارژ را انجام دهند.

 يک سيکل را انجام دهند. ،عملکرد و ايمنی بهينه دسترسی به

 ارزيابي معیارهاي آزمون   6-2

 2تغییر مکان  6-2-0

اين تغيير مکان به  يا و در جهت اوليه خود قرار نگيردرها شده  يبند بستهاز  يا باتري و اگر يک يا چند سل

که تغيير  که می توان گفت را موجب نگردد، آن موقع استو اتصال کوتاه خارجی  ضربه اتفاق افتد که يا گونه

 مکان در طول يک آزمون اتفاق افتاده است.

 3تغییر شکل  6-2-2

تغيير  گفت توان یم کهموقع است ، آن تغيير کند 11%کی باتري بيشتر از اگر در طول يک آزمون، بعد فيزي

 شکل رخ داده است.

 اتصال کوتاه  6-2-9

که می  موقع استآن  دشقبل از آزمون باولتاژ آن  91%ولتاژ مدار باز سل يا باتري، بعد از آزمون کمتر از  اگر

در حالت  ها سلو  ها يباتربراي آزمون  ،اين الزام اتصال کوتاه در طول يک آزمون اتفاق افتاده است. توان گفت

 اربرد ندارد.دشارژ کامل ک

 دما از حدافزايش بیش   6-2-4

، آن موقع است که افزايش کند يداپافزايش   C 171° به بااليتحت آزمون  اگر دماي خارجِ جلد باتري يا سلِ

 بيش از حد دما در طول يک آزمون اتفاق افتاده است.  

 نشتي  6-2-5

يا کم شدن مواد )به استثناي جلد باتري، قطعات تعبيه شده براي  ديگريا موادِ اگر خروج مرئی الکتروليت 

 حدکه کاهش جرم از  4( از سل يا باتري تحت آزمون، مثل موارد قيد شده در جدول ها برچسبجابجايی  يا 

 نشتی اتفاق افتاده است. ،در طول آزمون است که صورت گيرد آن موقعنمايد، می  مشخصی تجاوز 

 :رود یممعادله زير به کار      به منظور تعيين کاهش جرم 

                                                           
1- Pre-discharge and pre-cycling 

2- Shifting 

3- Distortion 
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 که در آن:

 ؛باشد یمجرم قبل از آزمون     

 ؛باشد یمجرم بعد از آزمون     

 
 کاهش جرم حد -4جدول 

 جرم سل يا باتري
m 

 کاهش جرم حد
  

 
 

g 1˂m %5/1 

g 75≥ m≥ g 1 %2/1 

g 75˂m %1/1 

 

 1تخلیه گاز  6-2-6

 ،که براي اين هدف طراحی شده است طريقیبه جهت تقليل فشار داخلی مازاد گاز از يک سل يا باتري  اگر 

اين گاز ممکن است شامل مواد  اتفاق افتاده است. ،آن موقع است که تخليه گاز در طول يک آزمون .خارج شود

 به تله افتاده باشد.

 حريق  6-2-1

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

 2تخريب  6-2-8

معيوب شده و موجب خروج گاز يا ريختن مايعات اگر در طول آزمون، ظرف سل يا جلد باتري به طور مکانيکی 

 ، آن موقع است که تخريب رخ داده است.بدون خروج مواد جامد گردد

 انفجار  6-2-3

با  شده 3به يک شبکه فلزي) سيم آلومينيومِ باز پخت مواد جامد از هر قسمت سل يا باتري ،زموناگر در طول آ

سل يا باتري قرار دارد نفوذ  cm25( که در فاصله متر یسانتسيم بر هر  7الی  6و چگالی شبکه  mm25/1قطر 

  فجار رخ داده است.نکند، آن موقع است که ا

                                                           
1- Venting 

2- Rupture 

3- Annealed 
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 0نظر اجمالي -و الزامات ها آزمون  6-9

 .کند یمرا ارائه  يبند بسته يها آزموننادرست و  استفادهو الزامات حمل و نقل،  ها آزمون از مرور اجمالی 5جدول 
 و حمل و نقل يبند بسته يها آزمونالزامات و  -5جدول 

 
 شماره آزمون عالمت الزامات

NL, NV, NC, NR, NE, NF حمل و نقل    هاي آزمون 2ارتفاعT-1 

NL, NV, NC, NR, NE, NF سيکل دمايی T-2 

NL, NV, NC, NR, NE, NF ارتعاش T-3 

NL, NV, NC, NR, NE, NF شوک T-4 

NT, NR, NE, NF اتصال کوتاه خارجی T-5 

NT, NE, NF تماسضربه/ T-6 

NE, NF آزمون استفاده نادرست  شارژ مازادT-7 

NE, NF دشارژ اجباري T-8 

NS, ND, NL, NV, NC, NT, 

NR, NE, NF 
 P-1 بندي بسته هاي آزمون قطره 

 بايد به ترتيب در سل يا باتري مشابه انجام گيرد. T-5تا  T-1 هاي آزمون

 راهنما
NC بدون اتصال کوتاه 

ND  بدون تغيير شکل 

NE   بدون انفجار 

NF  بدون حريق 

NL  بدون نشتی 

NR  بدون تخريب 

NS   بدون انتقال يافتن 

NT  بدون افزايش بيش از حد دما 

NV   بدون تخليه گاز 

 مراجعه شود. 2-6آزمون به بند  معيارهايبراي توضيحات دقيق تر در خصوص 

 حمل و نقل يها آزمون  6-4

 ارتفاع -T-1آزمون   6-4-0

 هدف  -الف

 .کند یم سازي يهشباين آزمون، حمل و نقل هوايی را در شرايط فشار داخلی کم 

 روش آزمون -ب

                                                           
1- Overview 

2- Altitude 
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 در دماي محيط قرار داده شوند. h6يا کمتر براي حداقل  kPa 6/11بايد در فشار  تحت آزمون يها سلو  ها يباتر

 الزامات -پ

 در طول اين آزمون، نشتی، تخليه گاز، اتصال کوتاه، تخريب، انفجار و حريق نبايد اتفاق بيفتد.

 سیکل دمايي -T-2آزمون   6-4-2

 هدف -الف

 .دهد یمو اتصاالت الکتريکی داخلی را مورد ارزيابی قرار  ها يباترو  ها سلاين آزمون، يکپارچگی و آب بندي 

 روش آزمون -ب

سپس به مدت حداقل قرار داده شده و  C72°در دماي  h6بايد حداقل به مدت  تحت آزمون هاي يباترو  ها سل

h6  در دماي°C41- .حداکثر زمان جهت جابجايی دمايی بايد  نگه داشته شودmin 31 .هر باتري و سل  باشد

حداقل  ها سليا  ها يباتراين مرحله،  پس از قرار گيرند. آزمون بار تحت اين روش 11تحت آزمون، بايد به تعداد 

 .شوند یمقرار داده در دماي محيط  h24به مدت 

. آزمون بايد باشد h 6ساعت به جاي  h12در دماهاي آزمون بايد  يريقرارگ مدتبزرگ،  يها سلو  ها يباتربراي 

 تحت آزمون قبل از انجام آزمون ارتفاع انجام گيرد. هاي يباترو  ها سلبا استفاده از 

 الزامات -پ

 .يفتدبدر طول اين آزمون، نشتی، تخليه گاز، اتصال کوتاه، تخريب، انفجار و حريق نبايد اتفاق 

 ارتعاش -T-3آزمون  6-4-9

 هدف -الف

 .کند یم سازي يهشب، ارتعاش در طول حمل و نقل را اين آزمون

 روش آزمون -ب

آزمون بايد به طور محکم روي سکوي دستگاه ارتعاش بدون تغيير شکل قرار گيرند تا انتقال  يها سلو  ها يباتر

 6ابق با جدول طم آزمون بايد تحت ارتعاش سينوسی يها سلو  ها يباتر صورت پذيرد. ها آنصحيح ارتعاش روي 

 يها سلو  ها يباتربزرگ نسبت به  هاي يباترمتفاوتی را براي  باالي یشتاب دهاين جدول دامنه  قرار گيرند.

نصب  عموديبه طور  متقابل کهبراي هر سه موقعيت  h3بار در مدت  12اين سيکل بايد  .دهد یمکوچک نشان 

 بايد عمود به سمت قطب باشد. ها جهتيکی از  انجام گيرد. ، گردند یم

 تحت آزمون، پيش از انجام آزمون سيکل حرارتی انجام گيرد. يها سلو  ها يباترآزمون بايد با استفاده از 
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 پروفیل ارتعاش)سینوسي( -6جدول 

 دامنه بسامدمحدوده 

زمان سیکل با جاروب 

 لگاريتمي

Hz7-Hz211- Hz7 

 ها یکلستعداد  محور

     به از

f1= 7  Hz f2 a1= 1  gn min 15 X 12 

f2 f3 S= 8/1  mm Y 12 

f3 f4 =  211  Hz a2 Z 12 

f1= 7  Hz به     يدبر گردو    36 مجموع 

متناظر با جابجايی  mm 8/1براي مثال، دامنه جابجايی  .باشد یمشتاب يا جابجايی  مقدار مطلقدامنه ارتعاش، حداکثر  -يادآوري

 .باشد یم mm 6/1مضاعف 

 راهنما

0f  4وf  باشد یمباال و پايين  بسامد. 

2f  9و f  ؛باشند یم 1يهم گذر بسامد هاي 

Hz 62/17≈ 2f 

Hz 84/49≈ 9f   کوچک يها سلو  ها يباتربراي 

Hz 92/24≈ 9f   بزرگ هاي يباتربراي 

1a  2و a   ؛باشند یمدامنه شتاب 

gn8=2 a  کوچک  يها سلو  ها يباتربراي 

gn2=2 a  بزرگ هاي يباتربراي 

s   باشد یمدامنه جابجايی. 

 

 الزامات -پ

 .يفتدبدر طول اين آزمون، نشتی، تخليه گاز، اتصال کوتاه، تخريب، انفجار و حريق نبايد اتفاق 

 شوک -T-4آزمون   6-4-4

 هدف -الف

 .کند یم سازي يهشباين آزمون جابجايی خشن در طول حمل و نقل را 

 روش تست -ب

کننده سطوح نگه دارنده  ينتأمکه  آزمون بايد در دستگاه آزمون به وسيله يک پايه محکم يها سلو  ها يباتر

سه  جهتِ هر ا سل آزمون بايد تحت سه شوک درهر باتري ي ، محکم گردند.باشد یمبراي هر باتري يا سل 

براي هر  قرار گيرند. شوک 18به تعداد  کالًو  گردند یمکه به طور عمودي نصب موقعيتِ متقابل سل يا باتري 

 بايد به کار گرفته شوند. 7شوک، پارامترهاي داده شده در جدول 

                                                           
1- Cross- over 
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 پارامترهاي شوک -1جدول 

بر هر  ها شوکتعداد  مدت پالس پیک شتابِ 0به صورت موج 

 نیم محور

 gn 151 ms 6 3 نيم سينوسی کوچک يها سليا  ها يباتر

 gn 51 ms11   3 نيم سينوسی بزرگ يها سليا  ها يباتر

 تحت آزمون قبل از انجام آزمون ارتعاش انجام گيرد. هاي يباترو  ها سلآزمون بايد با استفاده از 

 الزامات -پ

 .يفتدبدر طول اين آزمون، نشتی، تخليه گاز، اتصال کوتاه، تخريب، انفجار و حريق نبايد اتفاق 

 اتصال کوتاه خارجي -T-5آزمون   6-4-5

 هدف -الف

 .کند یم سازي يهشب ،شود یماين آزمون، شرايطی را که موجب اتصال کوتاه خارجی 

 روش آزمون -ب

خارج از جلد باتري پايدار شده و سپس در شرايط اتصال کوتاه با  C 55°باتري يا سل آزمون بايد در دماي

بعد از  h1اين شرايط اتصال کوتاه به مدت حداقل  قرار گيرد. C 55°در دماي  Ω1/1مقاومت خارجی کمتر از 

 .کند یمبرگردد، ادامه پيدا  C 55°به که دماي خارج از جلد باتري  يا سل  اين

 قرار گيرد. و مشاهدات عينی بعدي تحت بازرسی  h6نمونه آزمون بايد براي 

 تحت آزمون، قبل از انجام آزمون شوک انجام گيرد. يها نمونهآزمون بايد با استفاده از 

 الزامات -پ

اهدات مربوطه، نشتی، تخليه گاز، اتصال کوتاه، تخريب، انفجار و حريق نبايد مش  h6در طول اين آزمون و در 

 .يفتدباتفاق 

 2/خرد شدنضربه -T-6آزمون    6-4-6 

 هدف -الف

که موجب اتصال کوتاه  کند یم يساز هيشبيا خرد شدن را  ضربهناشی از رفتار مکانيکی نادرست  اين آزمون،

 .گردد یمداخلی 

 ضربه -روش آزمون -ب

 کاربرد دارد. mm21از  تر بزرگبا قطر  يا استوانه يها سلبراي  ضربهآزمون 

                                                           
1- Waveform 

2- Impact/crush 
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يا معادل آن( با قطر  316. يک ميله فوالدي) نوع رديگ یمسل آزمون يا اجزاي سل روي يک سطح مسطح قرار 

mm1/1±mm 8/15  و  طول حداقلmm 61   از وسط نمونه است؛  تر بزرگکه يی جا هر؛ بعد سل نيتر بزرگيا

به محل تقاطع)فصل  cm5/2± cm61از ارتفاع  kg1/1± kg1/9به ميزان  يا وزنه .شود یمتحت آزمون عبور داده 

در اصطکاک داشته باشد و  نيتر کمی ضربه که در نزديک کنترل شده يا گونهبه  مشترک( ميله و سل آزمون

مسير عمودي يا  .گردد یمباشد، رها  کشش حداقل روي وزنه در حال سقوطيا در کانالی با  مسير لغزشی عمودي

داشته  زاويهدرجه از سطح نگه دارنده افقی،  91کانال استفاده شده جهت هدايتِ وزنه ياد شده، بايد به ميزان 

ميله فوالدي قرار  و عمود به محور طولیِ است موازي با سطح صاف که اش یطول با محورِ ،نمونه آزمون باشد.

 مراجعه شود(. 1شکل  ) بهرديگ یمگرفته در مرکز نمونه آزمون، تحت فشار قرار 

( با 4)يا وزنه  .دهد یمنشان  را کند یم( عبور 3که از مرکز نمونه آزمون)(2( و يک ميله فوالدي)1سطح صاف ) شکل، -يادآوري

 .افتد یمتقاطع روي ( لغزشی عمودي در 5روش کنترل شده و با استفاده از يک کانال)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضربهدستگاه آزمون براي آزمون از يک  يا نمونه  -0شکل 

 

تحت بازرسی  بعدي  h6قرار گيرد. نمونه آزمون بايد براي  ضربهآزمون يا اجزاي سل، بايد فقط تحت يک هر سل 

 ها آنديگري روي  يها آزمون قبالًکه  ها آنيا اجزاي  ها سلآزمون بايد با استفاده از و مشاهده عينی قرار گيرد. 

 انجام نگرفته باشد، انجام گيرد. 

 خرد شدن -روش آزمون -پ



21 
 

 mm21از  قطرشانکه  يا استوانهو  يا دگمه/ يا سکه،  1اي يسهکمنشوري،  يها سلآزمون خرد شدن براي 

عمل خرد شدن تدريجی بوده  .گردد یميک سل يا اجزاي آن، بين دو سطح صاف خرد  بيشتر نباشد، کاربرد دارد.

يکی به تا اين که  کند یمعمل خرد شدن ادامه پيدا  .باشد یمدر اولين نقطه تماس  cm/s 5/1و با سرعت تقريباً 

 برسيم: از سه شرايط زير

 برسد؛ kN 78/1±kN13نيروي به کار رفته به   -1

فشار روي  که تا اين  شود یموارد   mm32با پيستونی به قطر  هيدروليکی 2نيرو به وسيله يک چکش -مثال

 برسد.  MPa17به  چکش هيدروليکی

 افت نمايد؛ يا mV111ولتاژ سل به حداقل  -2

 دفرمه گردد. اش یاصلتر از ضخامت بيش يا  51%سل تا  -3

 برداشته شود.به وجود بيايد، فشار بايد   الذکر فوقکه يکی از شرايط  به محض اين

 يا دگمه/يا سکهيک سل   بايد به وسيله اعمال نيرو در سمت پهن آن، خرد گردد. اي يسهکيک سل منشوري يا 

، نيروي خردايش بايد در جهت يا استوانه يها سلبراي  بايد به وسيله اعمال نيرو در سطوح صافش، خرد گردد.

 فقط بايد يک بار تحت خرد شدن قرار گيرد. اي آنِهر سل يا اجز د به محور طولی اعمال گردد.عمو

يا  ها سلبعدي تحت بازرسی و مشاهده عينی قرار گيرد. آزمون بايد با استفاده از   h6نمونه آزمون بايد براي 

 انجام نگرفته باشد، انجام گيرد.  ها آنديگري روي  يها آزمون قبالًکه  ها آناجزاي 

 الزامات -ت

 .يفتدب، افزايش دماي مازاد، انفجار و حريق نبايد اتفاق بازرسی زمان مشاهده و h6و در  در طول اين آزمون

 9استفاده نادرست يها آزمون  6-5

 شارژ مازاد -T-7آزمون   6-5-0

 هدف -الف

 .کند یمدر شرايط شارژ مازاد را ارزيابی يک باتري ثانويه) قابل شارژ(  پايداري قابليت ،اين آزمون

 روش آزمون -ب

ولتاژ ِ  شارژِ پيوسته، مشخص شده توسط توليد کننده باشد. جريانحداکثر  شارژ بايد به ميزان دو برابرِجريان 

 آزمون بايد به صورت زير باشد: حداقلِ

ولتاژِ حداقل آزمون بايد کمتر از دو  نباشد، V18شارژ تعيين شده توسط توليدکننده، باالتر از  وقتی که ولتاژِ -1

 باشد؛ V 22برابرِ ولتاژ شارژِ حداکثري باتري يا 

                                                           
1- Pouch 

2- Ram 

3- Misuse 
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باشد، ولتاژِ حداقل آزمون نبايد کمتر از  V18وقتی که ولتاژِ شارژ تعيين شده توسط توليدکننده، باالتر از  -2

 باشد.برابرِ ولتاژ شارژِ حداکثري باتري 2/1

 حفظ شود. h24. شرايط شارژ، حداقل بايد به مدت انجام گيردآزمون بايد در دماي محيط 

شارژ و  هاي يباتربا هدفِ آزمون   T-5تا  T-1 يها آزمونکه قبالً در  هايی يباترآزمون ممکن است با استفاده از 

 انجام گيرد. استفاده شده و صدمه نديده باشند، دشارژ شده،

 الزامات -پ

 .يفتدب، انفجار و حريق نبايد اتفاق از آزمون هفت روز بعد در طول اين آزمون و

 0دشارژ اجباري -T-8آزمون   6-5-2

 هدف  -الف

از لحاظ پايداري در برابر شرايط دشارژ اجباري، ارزيابی  را سل اوليه يا ثانويه)قابل شارژ( کاين آزمون، قابليت ي

 .کند یم

 روش آزمون -ب

در يک  V 12  صورت سري با يک منبع تغذيه جريان مستقيمصال آن به هر سل بايد در دماي محيط و با ات

 دشارژ اجباري گردد. حداکثر جريان دشارژ مشخص شده توسط توليدکننده،جريان اوليه معادل با 

به صورت سري با سل  ،ها يسرتعداد جريان دشارژِ مشخص شده، با اتصال يک بار مقاومتی متناسب با اندازه و 

، معادل با هر سل بايد براي يک بازه زمانی .آيد یمبه دست  ،شود یمبسته  آزمون  و منبع تغذيه جريان مستقيم

آزمون يا  يها سلآزمون بايد با استفاده از  ، دشارژ اجباري گردد.آزمون اوليه يانبر جر تقسيمظرفيت نامی 

 انجام گيرد. قرار نگرفته باشند،ديگر  يها آزموناجزاي آن که قبالً تحت 

 الزامات -پ

 .يفتدب، انفجار و حريق نبايد اتفاق هفت روز بعد از آزمون در طول اين آزمون و

 

 يبند بستهآزمون   6-6

 2آزمون سقوط -p-1تست 

 هدف -الف

 .کند یم جابجايی خشن ارزيابی ناشی از را جهت جلوگيري از صدمات يبند بستهاين آزمون، قابليت 

 ارائه شده است. 5-1-6بند 2111سازمان ملل سال  يها نامهاجناس خطرناک، در آيين  يبند بستهبراي  ديگر يها آزمون -يادآوري

 مراجعه کنيد. 3-7ذکر شده در بند  يها دستورالعملبه  توانيد یمدر اين خصوص 

                                                           
1- Forced discharge 

2- Drop 
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 روش آزمون-ب

 گونه که برايان هم ،ها يباتريا  ها سلبا  بيرونی خوب، نه بارهاي پالت بندي شده( يبند بستهيک بسته ) نوعاً 

که اولين تماس با سطح  يا گونهبه  روي يک سطح بتنی m2/1از يک ارتفاع  و ، پر شدهگردند یم پرحمل و نقل 

 .گردد یمرها  بسته نباشند، يها گوشه از يک بتن، هيچ

 حمل و نقل قرار نگرفته باشند، انجام گيرد. يها آزمونکه قبالً تحت  هايی يباتريا  ها سلآزمون بايد با استفاده از 

 الزامات -پ

تخريب،  ،از حددماي بيش  افزايش نشتی، تخليه گاز، اتصال کوتاه، ،، جابجايیشکل ييرتغ در طول اين آزمون،

 .يفتدبانفجار و حريق نبايد اتفاق 

 شود يممشخصات مربوطه داده دفترچه اطالعاتي که در   6-1

، پارامترهاي زير تا آن جا که کاربرد داشته شود یممشخصات مربوطه ارجاع  داده دفترچه وقتی اين استاندارد، به 

 :شوند دادهبايد باشند، 
 بند و/ يا زير بند 

 (مقدار ليتيم) متراکم -الف
2-5 

 (1-شماره )  8-6

 انرژي نامی -ب
1-5 

2-5 

يا بار مقاومتی يا ولتاژ نقطه پايانی، تعيين شده به وسيله توليد کننده  1پيش دشارژ جريانِ -پ

 اوليه؛ يها سلو  ها يباتربراي 
4-1-6 

و  ها يباترجهت عملکرد بهينه و ايمنی  شرايط شارژ و دشارژ تعيين شده توسط توليد کننده -ت

 ؛ثانويه) قابل شارژ( يها سل
4-1-6 

 6-5-1 شارژِ پيوسته، مشخص شده توسط توليد کننده؛حداکثر جريان  -ث

 6-5-1 ولتاژ شارژ مشخص شده توسط توليد کننده؛  -ج

 6-5-1 ولتاژ شارژ؛ حداکثر -چ

 6-5-2 حداکثر جريان دشارژ پيوسته، مشخص شده توسط توليد کننده؛  -ح

 6-5-2 ظرفيت نامی مشخص شده توسط توليد کننده؛ -خ

 ارزيابي و گزارش  6-8

 گزارشِ تهيه شده بايد دربرگيرنده موارد زير باشد:

 نام و آدرس محلی که آزمون در آن انجام شده است؛ -الف

 که اقتضا نمايد(؛نام و آدرس متقاضی)جايی  -ب

 واحد براي گزارش آزمون؛ يا شناسه -پ

                                                           
1- Pre-discharge 
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 تاريخ گزارش آزمون؛ -ت

 کننده؛ يبند بستهکارخانه  -ث

در بستن، ضخامت و...( دربرگيرنده روش  ابعاد، مواد، -)براي مثاليبند بستهتوضيحاتی در خصوص نوع طرح   -ج

 کلی و تصاوير باشد؛ يها طرحو  (1قالب گيري مذاب -توليد کننده) براي مثال

 ؛حداکثر وزن کلی بسته -چ

 ؛4-1آزمون مطابق با بند  هاي يباتريا  ها سل هاي يژگیو -ح

 ؛6-7توضيحات آزمون و نتايج، مطابق با پارامترهاي بند  -خ

 نوع نمونه آزمون شده: سل، اجزاي سل، باتري يا مجموعه باتري؛ -د

 وزن نمونه آزمون؛ -ذ

 ؛ها نمونهليتيم يا انرژي نامی  مقدار -ر

 امضاء با نام و مقام امضا کننده؛ -ز

و در صورت  بسته تهيه شده براي حمل و نقل، مطابق با مقررات اين استاندارد آزمايش گرديده که اظهار اين -س

 .نخواهد داشتامکان عودت وجود يا اجزاي ديگر،  يبند بستهديگر  يها روشاستفاده از 

 اطالعاتي براي ايمني 1

 يبند بسته 1-0

 .باشد یمحمل و نقل و  ، جابجايیانبارش در طول، جلوگيري از صدمات ها يباترکردن  يبند بسته هدف از

سهوي و  يها کوتاهاتصال  حمل و نقل خشن و در طول ها يباتريا  ها سلبين  از تماس يبند بستههمچنين 

تماس يا اتصال کوتاه خارجی در نتيجه نشتی، تخليه گاز، تخريب، انفجار يا  .نمايد یمجلوگيري  ها قطبخوردگی 

 .باشد یمحريق 

که از بسته يا  گردد یم، بنا به داليل ايمنی، توصيه گردند یمليتيمی حمل و نقل  يها سليا  ها يباترزمانی که 

 استفاده گردد. ،مطابقت دارد اين استاندارد 6-6و  3-4 هاياصلی که با الزامات قيد شده در بند هاي يبند بسته

 باتري يها کارتنجابجايي   1-2

. گردد یم ها يباترکوتاه در  اتصال ياباتري بايد با احتياط جابجا شوند. جابجايی خشن، موجب صدمه  يها کارتن

 نشتی، تخريب، انفجار يا حريق گردد. اين عمل ممکن است باعث

 

 

                                                           
1- Blow molding 
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 حمل و نقل  1-9

 کلیات 0 -1-9

کميته تخصصی حمل  هاي يهتوص بر اساسليتيمی،  هاي يباتر المللی ينبحمل و نقل  هط بومرب يها دستورالعمل

حمل و نقل . براي باشند یمدر حال تغيير  ها دستورالعملاين  .باشد یم نقل کاالهاي خطرناکِ سازمان ملل و

لحاظ شده است،  5-3-7الی  2-3-7 يبندها درکه  دستورالعمل ويرايشآخرين بايد از ليتيمی،  هاي يباتر

 استفاده گردد.

 حمل و نقل هوايي  1-9-2

 حمل و نقل"فنی با عنوان  يها نامه ييندر آليتيمی  هاي يباترحمل و نقل هوايی مربوط به  يها دستورالعمل

و دستورالعمل  1هواپيمايی کشوري المللی ينبمنتشر شده توسط سازمان  "ايمن اجناس خطرناک هوايی و

 شده است. تعيين 2حمل و نقل هوايی المللی ينبانجمن  کاالهاي خطرناک، منتشر شده به وسيله

 حمل و نقل دريايي  1-9-9

"المللی ينباجناس خطرناک دريايی  " کد  ليتيمی در هاي يباترمربوط به حمل و نقل دريايی  يها دستورالعمل
3 

 ، تعيين شده است.4دريايی المللی ينبشر شده به وسيله سازمان تمن

 نقل زمیني حمل و  1-9-4

ورهاي و ريلی بر اساس قوانين ملی يا قوانين چند جانبه بين کش يا جادهنقل  مربوط به حمل و يها دستورالعمل

، ها تعداد آنبا افزايش  هم زمانحمل و نقل،  يها دستورالعملهنگامی که تدوين گران  .گردد یممختلف تعيين 

حمل و  يها دستورالعملنقل کاال،  قبل از حمل وکه  گردد یمخودشان را با مدل سازمان ملل وفق دهند، توصيه 

 مد نظر قرار گيرد. باشد یمنقل که ويژه يک کشور 

 يبند طبقه  1-9-5

     يبندهاذکر شده در  يها دستورالعمل مطابق باحمل و نقل و  از نظرليتيمی  يها سلو  ها يباتر يبند طبقه

که اساساً بيانگر  3-38فصل آزمون و ضوابط سازمان ملل،  هاي يیراهنمابر اساس و  4-3-7 یال 7-3-2

الزم  يها آزمونليتيمی که تمامی  هاي يباترو  ها سل .باشد یممشابه اين استاندارد ملی است،  يها آزمون

 بود. نخواهد، مجاز به حمل و نقل نگذرانده باشد

 ها يباترو در معرض نمايش گذاشتن  انبارش 1-4

 کنيد. يدار نگهرا در شرايط خشک و سرد که تهويه خوبی داشته باشند  ها يباتر -الف

 گردد. ها يباترممکن است موجب زوال عملکرد باتري و يا خوردگی سطح در  دماي يا رطوبت باال
                                                           
1- International civil aviation organazation 

2- International air transport association 

3- International maritime dangerous goods 

4- International maritime organazation 
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 باتري را روي همديگر، باالتر از ارتفاعی که توليد کننده تعيين نموده است، قرار ندهيد. يها کارتن -ب

زياد روي همديگر قرار داده شوند، ممکن است باتري که در پايين قرار گرفته است دفرمه شده و  يها کارتناگر 

 .يفتدباتفاق نشتی الکتروليت 

 را در معرض مستقيم نور خورشيد يا باران قرار ندهيد. ها يباتر -پ

ود به خودي و خوردگی باتري ممکن است از بين رفته و دشارژ خ زمانی که باتري خيس گردد، مقاومت عايقی

 زوال باتري گردد.گرما ممکن است موجب  .يفتدباتفاق 

  داري کنيد. يدار نگه شان یاصل هاي يبند بستهرا در  ها يباتر -ت

 خود خارج شود، ممکن است اتصال کوتاه رخ داده و يا آسيب ببيند. يبند بستهوقتی باتري از 

 قرنطینه -و جابجايي در طول حمل و نقل يبند بستهبراي  ييها آموزش  8

نبايد  ها بسته. لذا اين باشند یم، سوراخ شده و مستعد خروج محتويات بسته اند شدهکه پاره  از باتري يیها بسته

نقل را انجام  الزم به کسی که حمل و يها آموزش که بايد جدا شود تا اين ها بستهاين  حمل و نقل گردند.

 در زمان مقتضی تحت بررسی قرار گرفته و مجدداً  ها بستهاين محصوالت موجود در  داده شود. دهد یم

 .گردند یم يبند بسته

 يگذار نشانه  3

 ) قابل شارژ(يهو ثانواولیه  يها سلو  ها يباتر يگذار نشانه 3-0

 هاي يباتر،  1386سال  3597-4ملی ايران شماره : اوليه بايد مطابق با استاندارد يها سلو  ها يباتر يگذار نشانه

ثانويه بايد مطابق با استاندارد  يها سلو  ها يباتر يگذار نشانه باشد. ليتيمی هاي يباترايمنی  - 4قسمت  -اوليه 

 -دستی  حمل قابلليتيم ثانويه جهت کاربردهاي  يها سلو  ها يباتر، 1381سال  6618-1ملی ايران شماره :

 باشد. ليتيم ثانويه يها سل :1قسمت 

 و مدارک حمل و نقل ها بسته يگذار نشانه 3-2

حمل و نقل اجناس  يها دستورالعمل، جز مواردي که تحت گردد یمهر بسته ايی که براي حمل و نقل تهيه 

 گردند: يگذار نشانه، بايد با اطالعات زير باشند یمخطرناک 

 ؛باشد یمليتيمی  يها سلو  ها يباتراين بسته حاوي  -

 اين بسته بايد با دقت جابجا گردد؛ -

 گردد؛ يبند بستهو دوباره  در صورت صدمه ديدن بسته، بايد قرنطينه شده، بازرسی -

 با شماره.... تماس بگيريد. يشتربجهت اطالعات  -

 نشان داده شده است. 2در شکل  الذکر فوقيک نمونه از موارد 
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که  يیها برچسباظهارنامه فرستنده محموله بوده يا يا  هوايی، فاکتور( به همراه هر محمولهمدارکی) مثل بار نامه 

 مدارک موجود چسبانده شده است نشان دهنده:به 

 ؛باشد یمليتيمی  يها سلو  ها يباتراين بسته حاوي  -

 گردد؛اين بسته بايد با دقت جابجا  -

 گردد؛ يبند بستهدر صورت صدمه ديدن بسته، بايد قرنطينه شده، بازرسی و دوباره  -

 جهت اطالعات بيشتر با شماره.... تماس بگيريد. -

 باشد.

 
 

 را در زمان مقتضی حذف کنيد. "يون "يا  "فلز"يها عبارت -0يادآوري

 المللی ينبسازمان "منتشر شده توسط اجناس خطرناک  يها دستورالعملفنی  يها آموزشنمونه ارائه شده بر اساس   -2 يادآوري

ذکر شده  يها دستورالعملنقل به  حمل و يمدهادر ساير  .باشد یم "حمل و نقل هوايی المللی ينبانجمن  "و "هواپيمايی کشوري

 مراجعه شود. يگذار نشانهبراي الزامات  3-7در بند 

 

 لیتیمي اولیه يا ثانويه)قابل شارژ( يها سليا  ها يباترحاوي  يها بسته يگذار نشانهاز  يا نمونه -2شکل 
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 پیوست 

 )اطالعاتي(

 نامهکتاب

ليتيمی يها يباترايمنی  - 4قسمت  -اوليه  يها يباتر،  1386سال  3597-4استاندارد ملی ايران شماره : -0

و  ها سل -482قسمت  -الکتروتکنيک اژگان ، و1389: سال 11425-482ايران شماره  یمل استاندارد -2

 اوليه و ثانويه يها يباتر
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    


