
 http://nauka.bg 109

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

75

Анотация: При направен  реален 
експеримент с разработвана алкална 
батерия се установява късо съедине-
ние и невъзможност за захранване на 
електрическата верига на изделието, 
за което е предназначена. В лабора-
торни условия е изследвано възстано-
вяването на алкални източниците на 
захранване след тяхното окъсяване. 
Разгледано е изменението на напре-
жението през определен интервал от 
време, както и възможността да бъдат 
използвани, като източници на ток.

Ключови думи: алкален източник 
на захранване, възстановяване на на-
прежението;

Настоящата разработка е част 
провеждащ се експеримент, 
свързан с възможността за за-

мяна на топлинни батерии в отбра-
нителни продукти с такива от по-нов 
тип. Разработени са три типа бате-
рии – алкални, сребърни и литиеви. 

От предложените химически източ-
ници на ток сребърните и литиевите 
показват стабилни нива на отдадено-
то напрежение благодарение на кон-
структорските решения и характера 
на съставящите ги химични елементи. 
От практиката е установено, че алкал-
ните химически източници на ток за 
еднократна употреба имат способнос-
тта да увеличават отдадената енергия 
в процеса на тяхната експлоатация.
Обект на изследване са разработени-
те алкални химически токоизточници 
и изменението на напрежението им, 
след като в тях е предизвикано късо 
съединение. В практиката, то може да 
се дължи както на състоянието на еле-
ментите и връзките между тях в сама-
та батерия, така и на външно механич-
но или електрическо въздействие.
Актуалността и значението на резул-
татите от проведения експеримент 
произтичат от факта, че изменението 
на напрежението на източника на за-
хранване предизвиква невъзможност 
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за експлоатация на продукта.
През 2013г. е проведен реален експе-
римент за сработване на частите на 
изделие, като токоизточника му е ал-
кална батерия - разработена специал-
но за неговото захранване. Батерията 
без товар отговарят на номинално на-
прежение от 12V, като изграждащите 
я алкални елементи са осем от по 1,5V, 
разделени конструктивно на два ета-
жа по четири с последователно свърз-
ване.
При провеждането на експеримента 
изделието не сработва, поради пада-
нето на напрежението на източника 
на захранване. Батерията е извадена 
и измерена на празен ход 4 (четири) 
пъти, като първоначалното й напре-
жение е 0,02 V. След изключване на 
батерията от останалата част, напре-
жението й се покачва и след 5 минути 
достигна 1,5V, а след 10 минути - 3,6V 
(номиналното й напрежение е 12V). 
Това показва, че най-вероятно е имало 
късо съединение в друга част на изде-
лието.
Поради наличието на проблем в елек-
трическата част на изделието, се пред-
приема пълен оглед на източника на 
захранване. Целта е да се даде адекват-
на оценка на състояние му и причини-
те за изменението на напрежението. 
Резултатите от назначения оглед ще 
определят и възможността за неговата 
реална употреба.
Батерията е разглобена на съставните 
й части, като са следвани определени 
стъпки.
Първо – установява се видимо разду-
ване на елементите на батерията, кое-
то говори за късо съединение, но не 

частично, а пълно, т.е. няма окъсяване 
на отделни елементи, а на цялата ба-
терия.
Второ - връзките между отделните 
елементи са запазени, както и между 
двата етажа на елементите. Относи-
телно равномерното напрежение на 
отделните елементи, също говори за 
външно окъсяване на батерията.
Прави се заключението, че: няма сле-
ди за вътрешно късо съединение на 
батерията, както и на отделни елемен-
ти. Следователно батерията е окъсена 
външно.
Като решение на проблема се препо-
ръчва: да се преустанови последова-
телното свързване на двата етажа, 
което води до повече изводи и да се 
премине към твърда връзка между 
отделните етажи, което ще доведе до 
намаляване броя на изводите от чети-
ри до два –само по един плюс и един 
минус. Може с пълно основание да се 
счита, че това ще повиши надеждност-
та на разработваните източниците на 
захранване и ще намали вероятността 
от възникване късо съединение.

В лабораторни условия са проведе-
ни изпитвания с алкални батерии за 
установяване на влиянието на късо-
то съединение върху изменението на 
напрежението. За целта е направена 
симулация на окъсяване на алкални 
източници на захранване. На изпит-
ване са подложени батерии съответно 
с номера: № 1 и № 2 .
Опита протича, като първоначално 
се измерва напрежението на всяка от 
батериите без товар. Предизвиква се 
късо съединение с товар от 30Ω, които 
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представляват ¼ от предвидения но-
минален товар от 120Ω. Съпротивле-
нието се изключва и след 120 секунди 
се измерва първата стойност на напре-
жението на източника на захранване. 
В следващите минути през определен 
интервал от време /30 секунди/ се за-
мерват стойностите на напрежението 
за съответната батерия. 
Експериментално измерените стойно-
сти са дадени в табличен вид, като е 
посочен и процента на възстановява-
не на източника на захранване, спря-
мо първоначално измерената стой-

ност без товар и спрямо номиналната 
за разработената батерия.
Измерените стойности на напреже-
нието получени след описания цикъл 
на изпитване на алкална батерия № 1 
са показани в таблица № 1.
В колона № 3 е посочен процента на 
достигнатото напрежение на изпит-
ваната батерия № 1 спрямо първона-
чално измерената стойност без товар 
/12,45 V /, а в колона 4 съответно про-
цента на достигнатата стойност спря-
мо номиналното напрежение - 12V.

Таблица 1
Продължителност на 

интервала
Напрежение [V]

[ sec] стойност 
[V] 

% от начал-
ното

% от номи-
налното

1 2 3 4
Преди окъсяване 12,45 - -
След окъсяване - с товар 
30Ω

3,63 29,16 30,25

След изключване на товара 9,50 74,31 79,17
30 10,30 82,73 85,83
30 10,58 84,98 88,17
30 10,75 86,35 89,58
30 10,86 87,23 90,50
30 10,95 87,95 91,25
30 11,02 88,51 91,83
30 11,08 89,00 92,33
30 11,12 89,32 92,67
30 11,16 89,64 93,00
30 11,19 89,88 93,25
30 11,22 90,12 93,50
30 11,24 90,28 93,67
360 11,37 91,33 94,75
600 11,48 92,21 95,67
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Измереното експериментално напре-
жение на батерия № 1, веднага след 
окъсяването й / 3,63V / е недостатъч-
но за задействането на изделието, за 
което е предвидена като източник за 
захранване.
Стойностите на напрежението са от-
читани на всеки 30 секунди в продъл-
жение на 6 минути. Батерията се въз-
становява сравнително бързо - още в 
първите 30 секунди тя достига 82,73% 
от измерената стойност без товар или 
85,83% от номиналната стойност. На 
изпитване е подложено и времето, за 
което батерията ще достигне 90% от 
номиналното си напрежение - за бате-
рия № 1 това е след около 90 секунди.
Опитът е повторен с батерия № 2, като 
в таблица № 2 са отразени отчетените 
експериментално стойности – коло-
на № 2. В колона № 3 и колона № 4 
е отразено процентното възстановява-
не на батерия № 2 спрямо съответно 
началното и номиналното й напреже-
ние.

Измереното напрежение на батерия № 
2 веднага след окъсяването й /3,63V/, 
не е достатъчно за захранване на елек-
трическата верига на изделието. Бате-
рия № 2 достига 90% от номиналното 
напрежение след около 90 секунди. 
На първата минута от експеримента са 
достигнати 88,76% от първоначалната 
стойност на напрежението.
Експериментално получените стойно-
сти на напрежението / колона 2 / от 
таблица № 1 и таблица № 2, са пред-
ставени на графика № 1. 

Графика № 1
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Направено е сравнение на измерени-
те стойности на напрежението на ал-
кална батерия № 1 и алкална батерия 
№ 2 в продължение на 180 секунди. В 
първите 60 секунди батериите се въз-
становяват сравнително бързо, като 
достигат над 85% от номиналното си 
напрежение /12V/. От графика № 1 е 
видно, че въпреки близките измерени 
стойности на напрежението на двата 
източника на захранване, то алкална 
батерия № 2 се възстановява по-бързо 
в сравнение с батерия № 1.
За достигане на максимално на-
товарване на изпитваните ба-
терии след 6 часа цикълът на 
измерване на напрежението е 
повторен. Вниманието е насочено 
към първите 90 секунди след изключ-
ването на товара от 30Ω, защото в тях 
батериите възстановяват голяма част 
от напрежението си.
Експеримента започва с измерване на 
напрежението на батерия № 1 без то-
вар - 11,74V. То е в рамките на допусти-
мото отклонение в сравнение с номи-
налното / над 90% от 12V / и се дължи 
на проведения преди шест часа цикъл 
от изпитвания и предизвиканото късо 
съединение. Възстановяването на ба-

терия № 1 е отразено в таблица № 3.
Измерената експериментално стой-
ност на напрежението преди окъсява-
нето е по-ниска в сравнение с тази от 
преди 6 часа. Това се дължи на предиз-
виканото в предишния цикъл късо съ-
единение и проведените измервания. 
В конкретния случай възстановяване-
то на батерията след изключването на 
товара е по-бързо и след 90 секунди 
са достигнати 89,86% от началното и 
87,92% от номиналното напрежение. 
Сравнението на изчислените процен-
ти на възстановяване на батерия № 
1 показват по-бързото достигане на 
измерената преди окъсяването стой-
ност на напрежението /колона № 3 от 
таблица № 1 и таблица № 3/ и номи-
налната му стойност /колона № 4 от 
таблица № 1 и таблица № 3/. Резулта-
тите доказват работоспособността на 
батерията след около 60 секунди, дори 
и след подлагането й на натоварване, 
като двойно окъсяване в рамките на 
шест часа.
С батерия № 2 е проведено същото 
изпитване. Повтарянето на опита по-
ставя батерията при значително по-
тежки условия. Преди окъсяването на-
прежението измерено за батерия № 2 
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е 11,79V т.е тя е работоспособна. След-
ва повторното й окъсяване и наблю-
дение на изменението на стойностите 
в продължение на 90 секунди. Изме-
рените стойности на напрежението са 
вписани в таблица № 4.

Таблица 4
Продължителност на 

интервала [sec]
Напрежение [V]

стойност % от на-
чалното

% от номи-
налното

1 2 3 4
Преди окъсяване 11,79 - -
След окъсяване - с товар 
30Ω

3,06 25,95 25,50

След изключване на 
товара

9,55 81,00 79,58

30 10,13 85,92 84,42
30 10,37 87,96 86,42
30 10,52 89,23 87,67

След предизвиканото отново късо съ-
единение, батерията възстановява 
89,23% от първоначалното си напре-
жение в рамките на 90 секунди. От-
ново възстановяването на батерията 
протича по-бързо отколкото при пър-
воначалния опит. Отразено в процен-
ти възстановяването на батерията и в 
двата случая е приблизително еднак-
во в първите секунди от експеримента.
На графика № 2 е представено изме-
нението на напрежението в проведе-
ния цикъл от измервания в продъл-
жение на 90 секунди на батерия № 1 и 
батерия № 2.

Въпреки претърпяното късо съеди-
нение батериите се възстановяват 
сравнително бързо. Още в първите 30 
секунди те достигат около 85% от пър-
воначалното си напрежение.

Необходимостта от провеждането на 
подобен експеримент е свързана с 
доказване на работоспособността на 
предложените батерии и времето за 
тяхното възстановяване след претър-
пяно късо съединение.

От направения като цяло експе-
римент могат да бъдат изведени 
следните изводи:
1. Извършения пълен оглед на алкал-
ния източника на захранване на нес-
работилото изделие доказва, че няма 
окъсяване на елементите или на бате-
рията като цяло. Късото съединение е 
предизвикано от външно въздействие.
2. Опитно е установено, че измереното 

Графика № 2
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експериментално напрежение непо-
средствено след предизвиканото късо 
съединение е недостатъчно да активи-
ра електрическата верига на изделие-
то.
3. На изследваните батерии претърпе-
ли два цикъла на изпитване в рамките 
на шест часа е необходимо техноло-
гично време от около 90 секунди за 
възстановяване на работното им на-
прежение.
Проведения експеримент доказва ра-
ботоспособността и функционалност-

та на разработената алкална батерия. 
При проведените в последствие из-
следвания тя не може да си съперничи 
по показатели с по-новите като техно-
логия литиеви източници на ток, но 
си остава една от най-широко произ-
вежданите и употребявани батерии. 
Причината се дължи на ниската й се-
бестойност, моменталната й готовност 
за употреба и липсата на агресивни 
за околната среда токсични химич-
ни елементи, като живак, никел и ка-
дмий.
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