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Budowa akumulatora
varta start-stop
w technologii EFB

Wieczko z wentylem bezpieczeństwa
i centralnym odgazowaniem
Zespół płyt dodatnich

Blok z płytami

Grubsza, bardziej
wytrzymała obudowa
i wieczko

Zespół płyt ujemnych
Płyta ujemna
Kratka ujemna
Płyta dodatnia z włóknem szklanym
Płyta dodatnia
Kratka dodatnia

bez znacznych strat energii, gdyż w ruchu miejskim potrzeba średnio czterech
uruchomień na przejechany kilometr. Konieczna jest także jego niezawodna praca
nawet przy częściowym stanie naładowania oraz zdolność szybkiego akumulowania energii z alternatora lub z elektrycznego hamowania w procesie rekuperacji.
Akumulatory konwencjonalne nie mają
takich właściwości, nie są wytrzymałe
na znaczne obciążenia cykliczne, a ich
awarie stanowią zagrożenie również dla
innych części elektroniki pojazdu.
VARTA: Start-Stop i Start Stop Plus
Akumulatory start-stop wykonane w technologii EFB odznaczają się, w porównaniu z konstrukcjami tradycyjnymi,
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Budowa akumulatora
varta start-stop
w technologii AGM

dwukrotnie większą wytrzymałością na
obciążenia cykliczne, a także podwyższoną zdolnością szybkiego absorbowania dostarczanej im energii i wydłużoną
trwałością eksploatacyjną. Ich dodatkowe zalety to: wysoka wartość prądu
rozruchowego, niezawodna szczelność
(brak wycieków elektrolitu) przy przechyłach sięgających 55°, prawidłowa praca
przy głębokim rozładowaniu i całkowita
bezobsługowość.
Pod względem zasady działania akumulatory te zaliczają się do kwasowoołowiowych, a ich cechy szczególne
wynikają z niestandardowej konstrukcji,
której istotę wyraża skrót EFB (enhanced
flooded battery). Dosłowne jego tłumaczenie na „wzmocniona zalana bateria”
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[2] podwójne sprzęgło
[3] wał wejściowy przekładni 1
[4] wał wejściowy przekładni 2
[5] wał zdawczy 1
[6] wał zdawczy 2
[7] wał zdawczy 3 (bieg wsteczny)

Fot. Schaeffler

Płyta ujemna
Kratka ujemna
Płyta dodatnia z dodatkową powłoką z poliestru
wewnątrz separatora kopertowego
Płyta dodatnia z dodatkową powłoką z poliestru
Kratka dodatnia

Podręcznik mechaniki pojazdowej
Podręcznik mechaniki pojazdowej (cz.XIX)
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Blok z płytami
Zespół płyt ujemnych
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Trzy marki wchodzące w skład Schaeffler Group od wielu
już lat wytyczają trendy rozwoju samochodowych układów
napędowych, tworząc nie tylko nowe konstrukcje podzespołów,
lecz także wzorcowe technologie montażowe

Fot. Johnson Controls

Zespół płyt dodatnich

nie budzi wprawdzie sensownych skojarzeń, lecz twórcom tej koncepcji chodziło
o wzmocnienie każdej z elektrod w poszczególnych ogniwach akumulatora specjalną powłoką z porowatego poliestru.
Dzięki temu mogą być one grubsze, a ich
masa aktywna chroniona jest w znacznym stopniu przed wypłukiwaniem przez
elektrolit. Akumulatory Varta Start-Stop
montowane są fabrycznie w samochodach Fiat 500 Start-Stop, Toyota Yaris
Start-Stop i Ford ECOnetic
Absolutnie bezobsługowe akumulatory
Varta Start-Stop Plus należą również do
kwasowo-ołowiowych, lecz od standardowych konstrukcji odróżnia je zastosowanie technologii AGM (absorbent glass
mat – separator z maty szklanej). Oznacza
to, iż płyty elektrod rozdzielone są w nich
separatorami z włókna szklanego nasączonymi elektrolitem. Dzięki temu poszczególne ogniwa mają bardzo niski wewnętrzny opór elektryczny, gdyż skraca się
czas reakcji pomiędzy masą czynną płyty
a elektrolitem. Nie dochodzi też do wypłukiwania masy czynnej. W efekcie więc
bateria takich ogniw ma 3-4 razy większą
wytrzymałość na obciążenia cykliczne niż
konwencjonalne akumulatory i zdolność
jeszcze szybszego ładowania się niż przy
technologii EFB nawet w skrajnie niskich
temperaturach. Może też oddawać bardzo
silne prądy rozruchowe także przy niskim
stanie naładowania.
Sam fakt uwięzienia elektrolitu w mikroskopijnych porach szklanej maty sprawia, że akumulatory AGM są całkowicie
odporne na wstrząsy i wycieki, niezależ
nie od ich kątowej pozycji względem
pionu w zakresie od 0 do 360°. Z tego
powodu wyposaża się je w dokładnie
hermetyczne obudowy, a nadmierne ciś
nienie nagromadzonych w nich gazów
(np. podczas przeładowywania akumulatora) niweluje jednokierunkowy zawór
ciśnieniowy, zwany VRLA (valve regulated
lead acid – regulowany zawór odprowadzania kwasu). Otwiera się on przy określonej
wartości nadciśnienie, by bezpiecznie odprowadzić nadmiar gazu na zewnątrz, zapobiegając rozsadzeniu obudowy.
Akumulatory Varta Start-Stop Plus
stanowią fabryczne wyposażenie takich
samochodów, jak np. BMW Efficient Dynamics i VW BlueMotion.
n
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