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A. Gràfics de l'experiment  

A.1. Circuit polsador 

 

 

 30µs 50µs 70µs 

L2 (µH) 350 350 380 

RL2 (mΩ) 10 1000 1000 

Rmosfet (mΩ) 20 20 20 

Rcond (mΩ) 10 400 400 

Rd2 (mΩ) 10 400 400 

Vd2 (mΩ) 0'6 0'8 0'8 

amb Lbat=1µH, i Rbat=300mΩ 

Fig A.1. Pics de corrent a Q1 (t<0) i D2 (t>0), experimentals i simulats, amb temps de tancament de 30, 50 
i 70µs, f=1'33kHz  
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Fig A.2.  Voltatges al circuit i simulats, f=1'3kHz, ton=50µs  

 

Fig A.3.  Intensitats d'alimentació, al mosfet i al diode, (ton=50µs)  
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L'efecte de l'arrissat de la font d'alimentació queda patent en la seguent figura, on s'observa 
l’arrissat de 100Hz, el doble de la freqüència de xarxa: 

 

 

Fig A.4.  Voltatges al condensador, a la font d'alimentació i a l'alimentació del temporitzador.  

 

 

Fig A.5.  Transitoris de voltatge i intensitat en el moment d'obertura del mosfet, ton=50µs 
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Fig A.6. Variació del voltatge en borns de bateria, amb diferents ton. Les divisions a les abscisses és de 
50ns 

 

 

 

Fig A.7. Voltatge a la porta del mosfet, i intensitat, en l'instant d'obertura de porta.  
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A2. Carregadors 

 

Fig A.9. Càrrega inicial de la bateria #2 amb carregador Ferve. La forma dels polsos inicials és deguda a 
la desconnexió de l'amperímetre. Encara que la densitat de l'electròlit és baixa, el voltatge puja 
ràpidament fins a 14'7V, el que indica una elevada resistència de càrrega per sulfatació.  

 

 

Fig A.10.  Intensitat de càrrega amb carregador SONY  

 



Pág. 76  Annexos PFC 

 

 

Fig A.11. Etapes de càrrega a intensitat constant de 4A, fins arribar a 14'7V, i a voltatge constant durant 1 
hora. Bateria #1 i font d'alimentació regulada.  
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A.3. Bateria #1 

 

 

# Tipus càrrega Flotació  # Tipus càrrega Paràmetres càrrega 
1 A 13'8V-5h  12 polsador Alcatel 72h-50us; 23h-40us; 6h-30us 
3 A 13'8V- 5h  14 Ferve 4'7h fins 14'7V 
5 A 13'8V -3h  15 polsador Alcatel 56h-50us 
7 B 40h – 50us  17 Ferve 4'4h fins 14'7V 
9 B 100h-50us  18 tractament final veure gràfic X.X 
11 Ferve 5h, fins 14'7V     

Fig A12 – Evolució de la densitat durant els 8 darrers ciclats 
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# Carregador Paràmetres # Carregador Paràmetres 
2 FERVE 4'4h, fins 14'71V 10 ALC 20h - 1kHz - 50us  
3 AUTO 20'7h - 1kHz - 50us 11 ALC 20h - 1kHz - 60us  
4 -- ompliment electròlit C1 i C6 12 ALC 23h - 1kHz - 50us 
5 ALC 20'5h – 1kHz -  50us 13 AUTO/ALC 5h / 15h – 1kHz – 50us  
6 ALC 20h – 5kHz - 50us 14 AUTO/ALC 5h - 50us / 20h - 25us 
7 SONY 20h fins a 14'8V 15 -- reompliment d’electròlit 
8 AUTO 20h, fins a 12'7V 16 ALC 4h – 1kHz - 50us +  

17h – 1kHz - 30us 
9 ALC 23h - 2kHz - 50us  17 ALC 1'5h -10kHz - 15us + 

18'5h – 5kHz - 15us 

Fig A13 - Evolució de la densitat amb el tractament de polsació entre les descàrregues D7 i D8.  
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Fig A14 - Evolució del voltatge de la bateria #1 en descàrrega 

 

Fig A15 - Evolució de la intensitat de descàrrega  
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Fig A16 (cont) – Evolució de paràmetres relacionats amb l'EdC i Eds. Bateria #1 
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A.4. Bateria #2 

 

# Tipus càrrega Paràmetres (t, Vfinal)  # Tipus càrrega Paràmetres càrrega 
1 Estat inicial   9 Sony 21h, 14'35V 
3 Ferve / Sony 9'8h,14'7V / 20h  11 Ferve 8'5h, 14'7V 
5 Ferve / Sony 10'45h,14'7V / 20h,14'1V  12 Sony 20h, 14'1V 
6 Ferve / Sony 10'15h,15'9V / 4h-14'2V  14 Ferve + pols 8'6h – ton=60us 
8 Ferve 9'5h,14'7V  15 tractament final v. figura A.18 

 

Fig A17 – Evolució de la densitat amb el ciclat. Bateria #2  
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 tcarrega [h] ton[µs] Vfinal  Carregador tcarrega [h] ton[µs] Vfinal 

1. Estat descarregat    9. SONY  20 -- 14'6 
2. FERVE + pols 8'6 60 14'75  10. SONY  21'5 -- 14'7 
3. SONY + pols 20 60 13'5  11. SONY 20 -- 14'95 
4. SONY + pols 20 60 13'65  12. SONY + pols  20 70 13'75 
5. SONY + pols 20 60 13'6  13. SONY + pols <20 70 13'7 
6. SONY 20 -- 14'2  14. Reompliment electròlit   
7. SONY 20'2 -- 14'45  15. SONY + pols  6 / 15 60 / 70  
8. SONY  20 -- 14'4  16. SONY + pols ?? 70  

 

Fig A18 – Evolució de la densitats entre les descàrregues D6 i D7. Bateria #2 
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Fig A19 – Evolució del voltatge en descàrrega C/3 (R≈0'42Ω). Bateria #2 

 

Fig A20- Evolució de la intensitat en descàrrega C/3 (R≈0'42Ω) . Bateria #2 
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Fig A21. Diferents paràmetres relacionats amb l'EdC i l'EdS. Bateria #2 
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Fig A21 (cont). Diferents paràmetres relacionats amb l'EdC i l'EdS. Bateria #2  
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B. Fabricació de la bateria de Pb-àcid  

Encara que l’estructura bàsica de la BPA és bàsicament la mateixa des de l’aparició del disseny 
de Fauré, la comprensió creixent dels fenòmens que s’hi produeixen han portat a un refinament 
dels mètodes de fabricació, de la composició de les al·leacions, i de detalls de disseny que, com 
és habitual en sistemes complexes, porten a l'aparició de nous fenòmens. [2,19,20,21]  

 

Fig B.1 – Estructura d'una BPA compacta [16]  

 

B.1. Electrodes 

La fabricació de les plaques metàl·liques que fan la funció d'electrodes a les bateries de plom-
àcid, segueix bàsicament dos mètodes. 

El mètode més simple és el de Planté, i consisteix en una placa plana de Pb pur, gravada o 
perforada per augmentar la superfície activa (fig 3.2a) 

El mètode Fauré, més utilitzat, converteix l'electrode en una estructura porosa (fig 3.2b). A partir 
d'un parell de reixes de plom al·leat, amb obertures de 0,5x1cm aproximadament, s'hi aplica una 
pasta de PbO i aigua sobre l'estructura. Després de l'assecat, curat i ajustat de dimensions, la 
massa porosa resultant es submergeix en una sol·lució 6M d'àcid sulfúric, i s'hi aplica corrent 
entre elles, el que dóna lloc a les reaccions: 
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PbO + 2H+ + 2e-  → Pb + H2O  

PbO + 2H2O  → PbO2 + 2H+ + 2e-    [eq. B.1] 

La placa oxidada, és a dir, la que perd electrons, s'utilitza com a electrode positiu, i té un color 
amarronat. L'altra, de color gris platejat, serà l'electrode negatiu.  

 

(a) Placa Planté  (b) Graella de placa 
Fauré  

(c) Placa positiva tubular 

Fig B.2 – Tipus de plaques d'electrodes [19] 

Les condicions i temps d’assecat, i la intensitat de la càrrega de formació són paràmetres 
importants per obtenir un tamany de gra petit, i propietats mecàniques adequades. 

Les plaques de la mateixa polaritat són connectades i insertades als compartiments de la 
carcassa. Una cel·la estàndar té entre 4 i 7 plaques positives, essent el nombre de plaques 
negatives superior en una unitat, doncs són aquestes les que limiten la capacitat per la seva 
menor porositat (0'5m2/g enfront de 5m2/g). Les cel·les són connectades en sèrie amb 
connectors de Pb-Sb, fins a donar el voltatge requerit per l'aplicació. 

Després de l'assemblatge, s'omple amb l'electròlit. La tapa queda segellada i es comprova 
l'absència de fuites. Alguns models s’omplen en el moment d’entrada en servei. 

 

Potència i resistència al ciclat 

La placa plana s'usa com a electrode negatiu en gairebé tots els casos. La placa positiva també 
pot ser tubular (fig 3.2c), el que li dóna més resistència en aplicacions amb ciclatge elevat i 
descàrregues profondes. 
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L'electrode tubular es construeix utilitzant una estructura de fils de plom verticals connectats a 
una barra. La pasta s'aguanta en tubs microporosos no-conductius que cobreixen 
individualment els tubs. Aquesta estructura li dóna una major coherència.  

La utilització de plaques fines amb poca separació aconsegueix una resistència interna baixa, 
doncs la reacció es produeix a nivell superficial, el que permet una potència alta.  Les plaques 
gruixudes, on la reacció es produeix també en l'interior dels electrodes, accepten menor 
intensitat de descàrrega i càrrega, però suporten millor les descàrregues profondes. El ritme de 
càrrega depèn de la difusió de l'electrolit en l'electrode: a més gruix, menor difusió i menor 
velocitat de reacció. 

Les descàrregues profondes influeixen negativament en la coherència del material actiu, i en la 
resistència de l'estructura a la corrosió, disminuint la vida útil. Com més material actiu participa 
en la reacció, menys base queda per recomposar l’estructura durant la càrrega. 

L’embolcallat de la placa, sotmetent-la a pressió, també augmenta la resistència al ciclat i 
redueix lleugerament la potència. 

A les SLI, les plaques tenen un gruix de 1'4 a 1'6mm, amb una distància entre plaques de 1-
1'6mm. En models de ciclatge profon l'espessor pot  superar els 3mm. 

L'estructura radial de la graella permet la transferència de càrrega des de les profunditats de la 
cel·la, i redueix la resistència interna. Els dissenys d’alta potència doblen les connexions i tenen 
un nombre elevat de plaques. 

 

Al·leatges [19] 

La graella dels electrodes es fa amb al·leatges de Pb específics per a cada aplicació, amb 
l’objectiu d’incrementar la resistència mecànica, millorar la conductivitat, inhibir la corrosió, 
l’autodescàrrega o la sulfatació. 

Els elements més comuns en l'aleatge són Ca i Sb, però també Se, Sn, Ag, i d’altres. 

L'al·leatge de Ca redueix l’autodescàrrega, però augmenta la corrosió de la graella positiva, 
deformant les plaques. L’addició de Sn redueix aquest fenòmen. 

L’antimoni redueix la corrossió de la placa positiva, però augmenta l’autodescàrrega. Els 
sobrevoltatges, però, causen la seva dissolució en l'electròlit, dipositant-se a l'electrode negatiu, 
reduint el pendent d'evolució de l'hidrogen, i augmentant el consum d'aigua i la corrossió si no 
es redueixen els voltatges de càrrega i flotació. 
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Per reduir els efectes indessitjats del Sb i Ca, s'han introduit agents dopants com Se, Cd, Sn, 
As, Bi, Cu, Ag, en nivells de l'ordre del 0,1% en pes. Però les bateries que contenen arsènic i 
antimoni, durant la càrrega i especialment en la sobrecàrrega, alliberen els gasos arsenamina 
(AsH3) i estibamina (SbH3), altament tòxics [19]. 

La fabricació de plaques també utilitza materials expandidors, com sulfat de bari, pols de carbó, 
i lignina, per prevenir la retracció de la placa durant l'ús.    

 

B.2. Separadors 

Les plaques es separen amb membranes que permeten el transport de gasos, i que eviten el 
contacte entre els electrodes a causa del creixement de dendrites o de deformacions. Els 
separadors de les primeres bateries eren fets de fusta i asfalt, cuir encerat, ceràmica o vidre, 
fins que al 1915 s'introdueixen els separadors de cautxú.  

En aplicacions amb cicles de descàrrega profunda, es van utilitzar separadors de goma 
relativament gruixuts amb estructura microporosa per permetre un excés d'electròlit. Però per 
aconseguir altes potències es necessiten baixes resistències, pel que es van desenvolupar 
separadors de polietilè, amb menor resistència i espessor.  

Altres materials utilitzats són el PVC o paper fibrós, o les fibres de vidre (AGM, Absorbent Glass 
Material).  

 

B.3. Electròlit 

L'electròlit es composa aproximadament de tres parts d'àcid sulfúric i vuit d'aigua destil·lada. Ha 
de quedar a un nivell d'almenys un centímetre per sobre de les plaques. La densitat depèn de 
l'aplicació: 

Densitat [g/cm3] Aplicació 
1'3 Tracció (ciclat intensiu i profund) 

1'26-1'28 Automoció (SLI) 
1'25 SAIs - Aplicacions de reserva amb requeriments breus d'alta potència 
1'215 Eines portàtils i telefonia 

Taula B.1. Densitats de l'electròlit segons l'aplicació [19] 
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Una densitat més elevada permet més capacitat, i corrents de descàrrega instantanis més 
elevats; però implica una vida més curta, per la major sensibilitat als voltatges de càrrega, i més 
autodescàrrega. 

 

El disseny VRLA 

Per evitar la pèrdua excessiva d'aigua es va introduir la tecnologia VRLA (”Valve Regulated 
Lead Acid”), en què s'afavoreix la recombinació de gasos. Aquest disseny incorpora una vàlvula 
de seguretat, regulada a 0'15-0'35bar per alliberar els gasos en cas d'acumulació excessiva. Es 
solen utilitzar en aplicacions estacionàries i aïllades, en les que el manteniment és complicat. En 
alguns casos s'utilitzen catalitzadors recombinadors de gasos, però presenten alguns 
problemes [19]. 

La difusió de l'oxigen en l'electròlit es 100 vegades més lent que en medi gasós. Per aconseguir 
que l’oxigen gas hagi de travessar només una fina capa d'electròlit, millorant seva recombinació, 
i disminuint per tant la pèrdua d’aigua, s’utilitzen dissenys amb electròlit immobilitzat: 

(i) AGM: consisteix en una capa de fibres fines de vidre, amb diàmetre en el rang dels µm. 
D’una banda, els porus son suficientment fins com per impedir el creixement de dendrites, 
fent funció de separador; de l’altre, l'electròlit no pot difondre’s pels porus més grans, 
subministrant una fase gasosa pel ràpid transport de l’oxigen. 

(ii) Gel: s'afegeix SiO2  a l'electròlit en un 6%, formant un gel tixotròpic que té la propietat de 
mantenir-se líquid amb una agitació intensiva. En contraure's es formen esquerdes que 
ofereixen camins pel ràpid transport de l’oxigen. Necessita, però, un separador per impedir el 
creixement de dendrites.  

Per tant, el disseny AGM dóna més potència per la manca de separador, però és més sensible 
a la pèrdua d'aigua, per tenir els porus més grans. Mentre que al fons de la bateria inclús els 
porus més grans són inundats, a la part superior els petits són buits, produint-se una 
maldistribució de càrrega. Aquest efecte limita l'altura de cel·la, però poden operar en horitzontal 
[6]. A més, han d’estar sotmesos a pressió, condició que pot perdre’s amb la deformació dels 
electrodes pel ciclat. És el disseny preferit en SAIs. 
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B.4. Contenidor 

El contenidor és habitualment fet d'ebonita (amb un alt contingut en sofre) o polipropilè. Ha de 
ser resistent a la corrosió àcida, aguantar la pressió dels gasos, permetre la dissipació de la 
calor generada, i impedir la transpiració de vapor d'aigua.  

Els contenidors de les bateries compactes agrupen més d'una cel·la en sèrie, donant voltatges 
de fins a 48V. 

 

B.5. Terminals i connexions 

La conductivitat del coure és 10 vegades major que la del plom. Usar-lo als terminals permet 
rebaixar les pèrdues resistives, millorar les connexions entre cel·les, i disminuir la tensió 
mecànica a les connexions en envellir. És important, però, encapsular completament el coure 
amb plom, per protegir-lo de l'àcid. 

 

B.6 Disseny per una producció més neta 

La regla de la producció neta de que els productes han de permetre un desballestament senzill 
pel seu fàcil reciclatge no s'acompleix en el cas de les bateries, doncs això permetria la 
manipulació en petits tallers, amb risc per la salut i el medi.  

Encara que el percentatge de reciclat arriba al 96%, hi ha millores a realitzar en el disseny per 
millorar el procés.  

L'evolució dels automòvils cap a sistemes híbrids multiplicarà el consum de bateries. Per 
exemple, el sistema start-stop necessita bateries de 40kg, 3 vegades més de l'actual. Els 
centres de dades són cada vegada més grans, augmentant les potències màximes necessàries 
als SAIs de 500 a més de 750kVA. S'instal·len centres redundants, i no es tolera cap interrupció 
del subministre.  

Amb aquest augment de producció, el disseny serà crític en assegurar un balanç mediambiental 
acceptable. Per això es necessari un diàleg entre els fabricants i la indústria del reciclatge. 
Només si les bateries es dissenyen amb l'objectiu de maximitzar el rendiment energètic al llarg 
de tot el cicle de vida,  la tecnologia del Pb-àcid serà compatible amb una economia sostenible.  

Un estudi del ILMC [22] ha identificat les millores a realitzar en els diferents components: 
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Contenidor 

Les virutes rentades de polipropilè es cotitzen a uns 300$ per tona. Amb la barreja d'altres 
materials més barats utilitzats per la carcassa, com copolímers, la separació es fa impossible i 
per tant el reciclatge no rendeix. Idealment, totes les bateries haurien d'utilitzar el mateix 
material per a la carcassa.   

 

Electròlit 

El gel és dificil d'extraure abans de la fundició. Això suposa que les plantes de reciclatge han de 
desulfuritzar els fums.  

 

Plaques de plom 

Els nous dissenys de bateries amb potència, fiabilitat i vida millorades, utilitzen plom molt pur 
per les reixes. El plom pur facilita el reciclatge, però les SLI, que representa la major part del 
mercat, requereixen reixes més dures fabricades amb aleatges, fets amb elements tòxics o que 
contaminen el plom secundari, encarint el seu reciclatge, doncs el plom reciclat ha de ser de 
qualitat suficient per la producció de PbO. Alguns fabricants avancen cap a l'us d'elements no-
tòxics fàcils de reciclar o separar al refinament, com el Ca i Sn.  

Es necessita més investigació en aquesta àrea per incloure l'impacte ambiental en les 
prestacions de la bateria.  

 

Terminals 

Són fets de plom de baixa qualitat, amb impureses. Això ho fa més barat, però contamina el 
plom secundari . Idealment, haurien d'estar fets de plom 99,97% per minimitzar la contaminació.  

 

Separadors de plaques 

Són fets de multitud de plàstics, paper i fibres de vidre. La fibra de vidre presenta problemes de 
separació. Els plàstics i els papers són cremats per la fundició del plom, excepte el PVC, que no 
pot ser cremat perquè genera gasos àcids i dioxines.  
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 C. Reaccions de càrrega/descàrrega 

C.1. Descàrrega 

Quan s’extrau energia d’una cel·la galvànica, els electrons flueixen des de l'electrode negatiu al 
positiu. L'electròlit és el medi de transferència d'ions, encara que, com en la cel·la de Pb-àcid, 
pot intervenir en les reaccions. En aquest cas, a través d’un mecanisme de dissolució-
precipitació, es generen ions Pb2+ que es dissolen en l’electròlit i que reaccionen amb els ions 
sulfat, precipitant en forma de sulfat de plom a la superfície dels electrodes [23]:  

Electrode negatiu: Pb →  Pb2+ + 2e-    

 Pb2+ + HSO4
- + H+  →  PbSO4 + 2H+   (0,356 V) 

Electrode positiu: β-PbO2 + 2e- →  Pb2+ + O2 

 Pb2+ + HSO4
- + 3H+ + O2 →  PbSO4 + 2H2O  (1,685 V) 

Reacció global:  β-PbO2 + Pb + 2H2SO4  →  2PbSO4 + 2H2O   (2,041V)   [eq.C.1]   
  

A l'electrode positiu es produeix la reducció catòdica de β-PbO2 a PbSO4, i al negatiu la oxidació 
anòdica de Pb a PbSO4. 

Ambdues semirreaccions produeixen ions Pb2
+ (aq) per la oxidació del Pb(s) en el càtode, i la  

reducció de l'ió Pb4
+(aq) del PbO2(s) en l'ànode. Aquests ions s'uneixen als anions sulfat SO4

2- 
(aq),  precipitant la sal PbSO4(s), que és molt poc soluble, adherint-se en iguals quantitats tant al 
càtode com a l'ànode, recobrint la seva superfície i disminuint la porositat progressivament. 

El volum molecular del PbSO4 es més gran que el del PbO2 i que el del Pb, el que causa 
tensions en la microestructura dels electrodes.  

Els ions Pb2+ generats a la descàrrega poden dissoldre’s en l'electròlit per sobre de la 
concentració d'equilibri, per la formació d'un compost col·loidal. 

A mesura que la descarrega avança, la resistència interna augmenta per la reducció de la 
superfície activa disponible i pel descens de molècules de HSO4

-  disponibles. L'efecte de la 
variació de la conductivitat de l'electròlit és discutit per alguns autors. 
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Sobredescàrrega  

El voltatge de desconnexió de la cel·la de Pb-àcid es troba al voltant 1,75Vpc. Més enllà la seva 
vida s'escurça excessivament [19]. Aquest voltatge, però, és molt sensitiu a la temperatura i a la 
intensitat de descàrrega. A més temperatura, més alt ha de ser el voltatge de tall, i a més 
corrent, més baix el voltatge.  

La sobredescàrrega pot causar dificultats en la recàrrega, per l'increment de la resistència 
interna. També pot causar el creixement de dendrites al separador durant la càrrega. A més, 
especialment en plaques fines, pot causar degradacions irrecuperables de l’estructura del 
material actiu (v. apartat 4.5). 

 

Fig C.1. Gràfic de resistència al ciclat en funció de la PdD en una bateria de tracció típica [19] 

 

Intensitat de descàrrega  

En descàrrega, la tensió cau en funció de la resistència interna i del corrent demanat.  

Una descàrrega de baixa intensitat subministra més energia que una d'alta intensitat. D’una 
banda, perquè en descàrregues intenses el PbSO4 tendeix a precipitar a la superfície de 
l’electrode, bloquejant el pas als porus interiors; i de l’altre, perquè amb baixes concentracions 
d’àcid, al final de la descàrrega, els ions Pb2+ tenen més dificultats per trobar ions sulfat.  
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Fig C.2. Capacitat en funció del temps de descàrrega [19] 

En descàrregues d’alta intensitat, la transferència de càrrega també té lloc a la superfície dels 
electrodes. Inicialment pot ser molt alta fins que la solució en contacte amb l’electrode queda 
sobresaturada, amb la formació d’una solució col·loidal de Pb2+. A partir d’aleshores el corrent 
queda limitat per la difusió del Pb2+ a l’electròlit i la velocitat de precipitació del PbSO4. Les 
descàrregues a polsos, però, donen temps suficient perquè precipiti el sulfat i es redueixi la 
concentració de Pb2+, i per tant poden ser de major intensitat que en descàrrega contínua.  

 

Temperatura 

L’augment de temperatura incrementa l’energia disponible i la potència d’una bateria, però 
redueix la seva vida útil (v. 4.5) 

 

Fig C.3.  Variació de la capacitat efectiva amb la temperatura. [19] 
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L’equació d’Arrenius il·lustra la relació exponencial entre la temperatura i la velocitat d’una 
reacció. Aproximadament, la velocitat es dobla per cada augment de 10ºC. L’augment de 
pressió provocat per l’augment de temperatura també incrementa la velocitat de les reaccions.  

 

Formació dels cristalls de PbSO4  

Durant l’inici d’una descàrrega intensa, pot produir-se una sobresaturació d'ions de plom. Es 
formen nuclis de PbSO4, sobre els que es formen gradualment cristalls de sulfat. La 
concentració inicial d’aquests ions determina el nombre de nuclis formats, i per tant el tamany 
de les partícules. 

Les descàrregues lentes, com la d'autodescàrrega, tendeixen a formar cristalls més grans que 
són més difícils de dissoldre. 

Segons això, després d’una càrrega completa seria recomanable fer una descàrrega intensa i 
breu, per crear molts nuclis de sulfat, que facilitin la càrrega en incrementar la superfície total 
dels cristalls. 

 

Fig C.4. Cristalls de PbSO4 amb diferents concentracions d’àcid. El tamany més gran s’obté amb 0,5M, 
per  inestabilitat del compost col·loidal, el que limita la concentració d’ions Pb2+ [23] 
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Fig C.5.   Imatges de la superfície de l’electrode positiu després de descàrrega en solució 5’0M H2SO4, 
amb diferents densitats de corrent, obtingudes amb microscopi electrònic [23] 

 

 

Fig C.6. A l'igual que al positiu, el tamany dels cristalls formats a l’electrode negatiu són més petits amb 
corrents de descàrrega i concentració d’àcid elevades. [23] 
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C.2. Càrrega 

Com ja hem dit, les reaccions als electrodes procedeixen a través de processos de dissolució-
precipitació. En el cas de la càrrega, primer es dissol el PbSO4, formant-se ions Pb2+, i després 
precipita β-PbO2 o Pb per transferència d'electrons, als electrodes positiu i negatiu, 
respectivament. 

A l'electrode positiu (oxidació anòdica de PbSO4 a β -PbO2): 

Un cristall iònic gran, sense conductivitat iònica ni electrónica, no s'oxida de la mateixa manera 
que un cristall soluble. Els ions Pb2+ dissolts del cristall de PbSO4 són reduits a Pb4+, i 
reaccionen amb H2O, precipitant en la superfície de l'electrode com a  β-PbO2. Les condicions 
més favorables per a l'oxidació es troben a la interfície entre el material actiu i el PbSO4, on 
d'una banda surten els Pb2+ i per l'altra marxen els electrons cap al càtode.  

L'oxidació de grans cristalls de PbSO4, formats en descàrregues lentes, és més difícil que la 
dels  petits formats amb descàrregues ràpides.  

 

Taula C.1. Concentracions d’equilibri de Pb2+ i H+ segons la concentració d’àcid: la concentració d’àcid 
ideal per dissoldre els cristalls de sulfat es troba al voltant de 1,0M. [23] 
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Fig C.7. Localització de la conversió de PbSO4 en PbO2, a mesura que progressa la càrrega [23] 

 

Càrrega a l'electrode negatiu (reducció catòdica de PbSO4 a Pb) 

Se suposa que els ions Pb2+ són transportats a la superfície de Pb, i oxidats. La velocitat de la 
reacció depèn, doncs, de la velocitat de difusió, de l'area de la interficie entre Pb i PbSO4, i de la 
velocitat de transferència de la càrrega:   

Així doncs, els cristalls petits i, en menor mesura una solubilitat elevada de Pb2+, un camí de 
difusió curt, i un coeficient de difusió elevat, permeten una càrrega més ràpida. El coeficient de 
difusió del Pb2+, però, no varia gaire amb la concentració d’àcid, i per tant és irrellevant.  

 

C.3.  Reaccions secundàries  

En la reacció de càrrega es desprèn oxigen gas a l'electrode positiu. A les VRLA aquest oxigen 
es recombina dins la bateria, sempre que la corrent de càrrega no sigui molt elevada [19] 

També es produeix l'electròlisi de l'aigua, especialment a partir d’un 80% d’EdC, quan el 
voltatge és més elevat i la càrrega més ineficient. Algunes bateríes segellades ('sense 
manteniment') incorporen un recombinador catalític de gasos, disminuint la pèrdua d'aigua. 

El procés de recombinació d'oxigen a les VRLA és diversos ordres de magnitud superior que en 
FLA, i al final del cicle de càrrega consumeix gairebé la totalitat del corrent. 
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A partir del punt en què s'assoleix el voltatge de circuit obert, que varia en funció de la 
resistència interna, la concentració d’àcid, i la temperatura, les reaccions principals estàn 
essencialment completes i el positiu comença a polaritzar-se. Les reaccions predominants en 
aquesta fase són les de reducció de l'oxigen, la corrosió de l'estructura de l'electrode positiu, i 
l’autodescàrrega, conegudes com a reaccions de segon ordre o secundàries. 

Es considera que, a les VRLA, hi ha tres escenaris per les reaccions de segon ordre [5]: 

(i) Recombinació total d'oxigen, i velocitat de corrosió d'estructura igual o més gran que la 
velocitat de la reacció: 2H2O + Pb → PbO2 + 2H2. Es descomposa l'aigua, però no es 
produeix descàrrega del negatiu. 

(ii) Recombinació total d'oxigen, amb velocitat de corrosió d'estructura menor que la de la 
reacció: 3Pb + 2H2SO4 + 2H2O →  2PbSO4 + PbO2 + 4H2. L’electrode negatiu perd 
capacitat.  

(iii) Recombinació parcial d'oxigen, amb corrosió d'estructura més gran, igual o inferior la 
velocitat de la reacció: Pb + 4H2O →  PbO2 + 4H2 + O2. A menor recombinació, major 
producció de O2 i H2 per unitat de càrrega. L'electrode negatiu no perd càrrega. 

Només el segon escenari comporta pèrdua de capacitat al negatiu. Al llarg de la seva vida, el 
ritme de pèrdua de capacitat és proporcional a la diferència de velocitats entre les reaccions 
secundàries i la corrosió de l'estructura del positiu.  

Quan la corrossió domina sobre les reaccions secundàries, la pèrdua de líquid és la meitat que 
en la situació inversa, a més de mantenir la capacitat del càtode. Per tant, la corrosió s'ha 
d'intentar reduir, però cuidant que domini sobre la reacció secundària de l’escenari (ii). 

Una opció és operar deliberadament a l’escenari (iii), retardant el transport d'oxigen amb una 
AGM més saturada, o un gel més dens, però es perd més aigua. 

Una altre estratègia consisteix en regular la càrrega de flotació de manera que superi el límit 
cinètic de transport d'oxigen, fent que el negatiu hagi d'utilitzar el material perdut per la reacció 
(ii). És dificil establir on és el limit cinètic per no perdre massa aigua, que a més canvia amb el 
temps, a mesura que la cel·la s'asseca. 

Per no perdre aigua es poden utilitzar catalitzadors recombinadors, però també eviten que part 
de l'oxigen arribi al negatiu, afavorint la producció de H2. Pot aparèixer un fenòmen anomenat 
“bloqueig d'hidrogen”, que es produeix quan la pel·lícula d'electròlit al voltant del negatiu queda 
supersaturada d'hidrogen, interferint amb el transport d'oxigen. 
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Fig C.8.  Amb catalitzador recombinador de gasos, la corba de polarització al negatiu és una recta, i 
comença abans. La càrrega de flotació es reparteix entre els dos electrodes, reduint la corrosió i el risc de 

degradació tèrmica (‘thermal runaway’). [5] 

Les VRLA amb catalitzador es comporten com FLA des del punt de vista de càrrega i voltatge 
de flotació, però sense pèrdua d'aigua ni de capacitat.  

Les impureses metàliques als electrodes tenen efectes depolaritzants: per neutralitzar-les, 
s'utilitzen compostos orgànics (sintètics o naturals) com a expandidors als electrodes i als 
separadors (afegint-los als AGM, o als separadors de goma en les bateries de gel o FLA). Els 
efectes dels additius són temporals per desgastament o ruptura, a causa de l'ambient corrossiu 
de la cel·la. Els electrodes de plom pur també es descarreguen, però a menor ritme. La velocitat 
de corrosió de l'estructura del positiu s'accelera cap al final de la seva vida.  
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C.4.  Cop de fuet                                                     ´ 

El cop de fuet és un fenòmen característic de les BPA, que succeeix al començament d'una 
descàrrega en una cel·la prèviament carregada completament. S'observa una depressió en el 
voltatge de 10 a 30mVpc, durant un curt temps que depèn de les condicions. Després el 
voltatge es recupera, assolint un valor gairebé constant durant 1h o menys, depenent també de 
les condicions d'operació. Existeixen mètodes patentats que relacionen el voltatge d'aquesta 
meseta amb l'estat de càrrega o de salut.  

Però les característiques del cop de fuet depenen de molts factors: temperatura, corrent, EdC, 
període de repós, i profunditat de la descàrrega prèvia, i aquests mètodes no els tenen tots en 
compte.  El mètode de mesura de la impedància és més fiable, doncs el valor és 
aproximadament constant a valors alts d'EdC, és menys sensible a la temperatura i no 
requereix realitzar una descàrrega [24] 

S’han proposat diferents teories per explicar aquest fenòmen:  

i. Per energia de cristal·lització: degut a l'energia necessària per la formació de nuclis de 
PbSO4 a la superfície de les plaques sobresaturades dels ions Pb2+ alliberats als primers 
instants de la descàrrega. 

ii. Per formació de capa dielèctrica: el α-PbO2 (amorf) creat per la sorció d'oxigen durant la 
sobrecàrrega es transforma en β-PbO2 (cristall) durant els primers instants de la descàrrega. 
La interfície Pb/PbO2 creada en la sobrecàrrega constitueix una capa dielèctrica responsable 
del fenòmen.  

iii. Per limitacions del transport màsic: als primers instants de la descàrrega, la porositat de 
l'electrode, que és màxima en aquest moment, provoca una extinció repentina d'ions HSO4

− 
als porus, induint un baix voltatge temporal.  

Anàlogament, a l'inici de la recàrrega, els porus parcialment ocluïts causen un increment de 
la concentració de HSO4

− i per tant un augment del voltatge.  

Les teories A i B concerneixen únicament l'electrode positiu, mentre que a la figura C.9 
s'observa que succeeix als 2 electrodes, encara que l'ànode sigui el responsable del cop de fuet 
visible en terminals 

 



Pág. 104  Annexos PFC 

 

 

Fig C.9. Contribució de cada electrode al cop de fuet de descàrrega i càrrega [24] 

Un fenòmen similar, però invers, s'observa a l'inici de la càrrega en una bateria descarregada 
completament. El voltatge atany un màxim de 10-80mV per cel·la, suposadament a causa de la 
‘barrera’ de PbSO4 fotografiada en la figura C.10. 

 

Fig C.10. (a) Cristalls residuals després de una càrrega completa; (b) Cristalls després d'una descàrrega 
completa [24] 
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Fig C.11. Canvi en el cop de fuet amb el temps de càrrega a 2'85Vpc. (a) Proves amb temps de càrrega 
successivament creixent; (b) Temps de càrrega decreixent [24] 

Com es mostra a la figura C.11, l'amplitud del cop varia en funció directa del nivell de càrrega. El 
valor mínim ho fa inversament. Els temps de pic i de meseta no depenen del nivell de càrrega. 

 

Fig C.12.  Variació del cop de fuet amb el temps de repós després de la càrrega [24] 
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D’altra banda, com més llarg és el temps de repós, major és l'amplitud de voltatge del cop de 
fuet (fig C.12). Això suggereix com a causant un mecanisme basat en limitacions de transport. 
Els experiments han mostrat que la incorporació d'un sistema de recirculació de l'electrólit 
redueix l'amplitud del cop. El temps de pic i de meseta disminueixen amb el temps de repós.  

La resposta varia quan la descàrrega precedent és parcial. El gràfic següent mostra els resultats 
amb una descàrrega prèvia inferior al 10%.   

 

Fig C.13. Influència de la PdD del cicle anterior en el cop de fuet [24] 
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D. Modelat de la bateria de Pb-àcid  

El voltatge d'una cel·la és el resultat de la suma dels potencials de totes les reaccions d'oxidació 
i reducció, que depenen de l'estat de càrrega, capacitat, intensitat del corrent, temperatura, 
condició i disseny. 

Els algoritmes que s’utilitzen per estimar l’estat d’una bateria, utilitzen tècniques de lògica difusa, 
xarxes neuronals, o filtrat de Kalman, que a partir de dades experimentals subministrades pel 
fabricant i l’històric de mesures en funcionament real, donen l’estat de càrrega i de salut en un 
moment qualsevol.  

El que a nosaltres ens interessa, però, és el comportament de la bateria davant polsos de 
corrent, pel que utilitzarem un model basat en components elèctrics fonamentals. De la multitud 
de propostes d’equivalent elèctric que existeixen, en veurem quatre: els de Willinhnganz & 
Rohner, Thevenin, Lineal, i Lowell. [25,26] 

 

D.1.  Model de Willinhnganz & Rohner 

És l’únic dels quatre que incorpora una inductància. 

 

Fig D.1 –  Model de Willinhnganz & Rohner [25] 

Els elements del model representen:  

RA:  resistència electro-química, incloent la de l’electròlit i els separadors 

RM:  resistència de components metàl·lics (graelles, terminals, connexions..) 

CC:  capacitància de la cel·la, per l’efecte de la doble capa  

RC:  resistència no-lineal entre la placa i l’electròlit (per dissolució o precipitació d’ions 
Pb2+) 

 L:  inductància dels elements metàl·lics 



Pág. 108  Annexos PFC 

 

RA canvia amb la densitat de l’electròlit; el seu valor, però, és despreciable en relació a RM, que 
es pot considerar constant. RC canvia amb l’EdC, pel canvi de la superfície activa disponible i de 
la disponibilitat d’àcid; si fos molt baixa, CC no seria funcional; si fós molt alta, la bateria no 
podria recarregar-se. 

L canvia amb el tamany i tipus de cel·la, però molt poc amb l'estat de càrrega.  

Aquest model ha d’anar en sèrie amb una font de voltatge constant, amb valor igual al del 
potencial electroquímic de les cel·les, o amb un condensador amb capacitat CB equivalent a la 
de la bateria. Aquesta capacitat es pot aproximar amb la relació: 

V
Q

V
hsAhCB ==

3600·
      [eq. D.1] 

Per exemple, per a una bateria de 50Ah, la capacitat del condensador equivalent serà de 
15·103F.  

 

D.2.  Model de Thevenin 

És una simplificació de l’anterior, eliminant la inductància. Conté la resistència interna, R1, el 
voltatge en repós, VOC, i el sobrevoltatge R2-C.  

 

Fig D.2. Model de Thevenin [26] 
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D.3.  Model lineal 

Utilitza components lineals per tenir en compte l'autodescàrrega, ip, i diversos sobrevoltatges 
(subxarxa nm(t)). És més acurat que el Thevenin, encara que no té en compte la dependència 
de la temperatura, i utilitza diferents elements per modelar la bateria a diferents EdC, complicant 
el càlcul. 

 

Fig D.3.  Model lineal [26] 

D.4.  Model de Lowell 

Desenvolupat a la Universitat de Lowell [26]. Utilitza equacions per variar els paràmetres en 
funció del voltatge i la temperatura. A més, com que la bateria té diferents comportaments en 
càrrega que en descàrrega, s'utilitzen diodes ideals per seleccionar la resistència apropiada.  

 

Fig D.4. Model de Lowel [26] 
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Elements del model: 

CI :  capacitància de sobrevoltatge  

Cb :  capacitat de bateria 

ib :  corrent d'entrada/sortida 

ip :  corrent d'autodescàrrega 

R1c :  resistència de càrrega amb sobrevoltatge 

R1d :  resistència de descàrrega amb sobrevoltatge 

Rp :  resistència d’autodescàrrega 

Rsc :  resistència interna en càrrega 

Rsd :  resistència interna en descàrrega 

Vb :  voltatge en terminals de bateria 

Voc:  voltatge en repós 

Modela cada element, BE, amb l’equació:  
( )[ ] ff

ocVmVwf

ekBE
−

= ·        [eq. D.2] 

on:  k:  guany 

wf :  factor d’amplitud 

Vm:  voltatge actual 

Voc:  voltatge en repós 

ff:  factor d'aplanat 

 

La compensació per temperatura aplica coeficients a les funcions de resistència interna i de 
sobrevoltatge. Els coeficients poden ser modelats, a partir d’un valor de referència, amb: 

ref

ref

T
TT

refR
RTC

−

=       [eq. D.3] 

on  TC:  coeficient de compensació per temperatura 

T :  temperatura ambient 

Tref :  temperatura de referència 

R :  resistència a temperatura T 

Rref :  resistència a temperatura Tref 

La funció que modela la capacitat del condensador Cb va ser determinat analitzant corbes de 
descàrrega lenta. Hi ha una regió lineal entre el 10 i el 90% de càrrega. 
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Fig D.5.  Modelat de la capacitat Cb [26] 

 

La corba està centrada en el voltatge en circuit obert, i l'àrea per sota de la corba representa la 
capacitat de la bateria. L'àrea total és la unitat, i ha de multiplicar-se, doncs, per la capacitat 
nominal.  

La resistència interna es modela com dues resistències en sèrie: RS, per l'electròlit, plaques i 
resistència del fluid; R1, per difusió a l'electròlit.  

 

 

Fig D.6.  Modelat de les resistències internes en càrrega (a) i descàrrega (b) [26] 
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L'autodescàrrega es deu a reaccions secundaries, especialment significatives a alts voltatges, i 
a la conducció entre terminals de bateria. És molt sensible a la temperatura. La resistència 
d'autodescàrrega de referència es determina experimentalment.  

 

Fig D.7.  Modelat de la resistència d’autodescàrrega  [26] 

El sobrevoltatge es modela amb un circuit RC amb una constant de temps de l'ordre de minuts. 
El valor del condensador es considera constant, i la resistència amb dades experimentals, 
mesurant la constant de temps del  descens del voltatge en passar a estat de repòs.  
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E. Determinació de l'estat de la bateria  

L'estat d'una bateria es reflexa en diferents paràmetres mesurables [25,27,28]. La seva 
complexitat, però, amb fenòmens interdependents amb diferents constants de temps, fa que el 
seu comportament depengui de la història de càrregues i descàrregues. Per tant, els valors 
absoluts no són tan rellevants com els canvis relatius.  

Les bateries són, o haurien de ser, habitualment testades per determinar si compleixen les 
especificacions del fabricant, o si les seves prestacions es troben dins dels límits acceptables 
pels requeriments del sistema al que es troben connectades. Les referències a documents de 
procediments recomanats es troben en l’apartat de bibliografia.  

El seu estat es pot definir en relació amb les característiques nominals especificades pel 
fabricant. Aquestes són: 

· CCA (Cold Cranking Amperage – Amperatge en arrencada en fred): corrent que pot 
subministrar durant 30s a -18ºC, sense que el voltatge caigui per sota de 1,2V/cel·la.  

· MCA, o CA (Marine Cranking Ampere): igual que el CCA però a 0ºC.  

· HCA (Hot Cranking Amps): igual que el CCA però a 26,7ºC. 

· C-t: Capacitat en Ah amb un temps de descàrrega t, en hores. Habitualment s’especifica la 
C-20 o C-10. 

· Capacitat de reserva: temps de descàrrega amb intensitat de 25A a 27ºC, fins a 10,5V.  

La capacitat de bateries de baixa potència, per aplicacions electròniques portàtils, sol 
especificarse en C-1, mentre que l’estandar SAE utilitza el C-20.  

L’estat de càrrega (EdC) es defineix com la relació entre la quantitat de càrrega 
emmagatzemada i la capacitat nominal.  

La condició d’una bateria, o estat de salut (EdS), afecta diferents paràmetres. Amb la sulfatació 
dels electrodes, per exemple, augmenta la resistència interna, disminueix la densitat, es dificulta 
la càrrega per l’augment del voltatge en càrrega, i disminueix ràpidament en descàrrega (v. 
secció 4.5). En general, quan més paràmetres s’utilitzin, més acurat serà el diagnòstic.  

Molts fabricants han desenvolupat els seus propis mètodes per determinar l’EdS d’una bateria, 
sense que existeixin estandars de la indústria al respecte. Utilitzen des de simples mesures de 
conductància fins a sofisticats tractaments de les dades, com la lògica difusa, el filtrat de 
Kalman, o xarxes neuronals. Alguns aparells inclouen la funció de reacondicionament. 

Els paràmetres més rellevants per quantificar l’estat són: el voltatge, la densitat de l'electròlit, la 
impedància interna, i la diferència de voltatges amb descàrregues controlades.  
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E.1.  Voltatge 

El voltatge és el paràmetre més accessible, però és afectat per diversos factors: el corrent de 
càrrega o descàrrega, la temperatura, l'estat de salut (EdS), i la sobrecàrrega.  

La ràpida caiguda de voltatge al final de la descàrrega pot usar-se com a indicació de l’imminent 
esgotament de la bateria, però per moltes aplicacions es necessita una major antel·lació.  

Amb un mateix estat de càrrega, el voltatge en repós després d’una càrrega és més gran que 
després d’una descàrrega.  

En circuit obert, després d’un període de repós suficient (6-8 hores), i sense sobrecàrrega, el 
voltatge varia linealment amb l’EdC. 

 

 

Fig E.1.  Relació entre voltatge i EdC a 25ºC, per bateries AGM Odissey [14]   
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Corrent 

A causa de la resistència interna de les cel·les electrolítiques, quan hi circula un corrent el 
voltatge canvia. Quan s'està carregant, el voltatge puja, i quan es descarrega, baixa. 

Fig E.2a.  Voltatge en funció de l’EdC sota càrrega, 
en BPA Trojan L-16 350Ah [28] 

Fig E.2b. Voltatge en funció de l’EdC en descàrrega 
de BPA Trojan L-16 350Ah  [28] 

 

Temperatura  

A tots els tipus de bateries, la resistència interna s'incrementa amb el descens de la 
temperatura. En les BPA, per a un mateix estat de càrrega, el voltatge varia aproximadament -
20mV/ºC [28]. És a dir, que entre 25ºC i 0ºC s'observa una disminució d’uns 0’5V. 

La temperatura òptima d'operació per a les BPA es troba entre 15-25ºC, i la recomanable entre 
0 i 40ºC .  

 

Sobrevoltatge 

La bateria de Pb-àcid té un voltatge en terminals superior al de la suma dels potencials 
electroquímics. 

El potencial de les reaccions electroquímiques augmenta quan la concentració d’ions és menor 
a la de l’equilibri. En exhaurir-se els ions de Pb2+, el potencial a cada electrode s’incrementa, 
com il·lustra la següent fórmula per a l’electrode positiu:  
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Sc
cln  · 

nF
RT-  UPb2      [eq E.1] 

on  R:  constant dels gasos 

F:  constant de Faraday  

T: temperatura, K 

n:  valència dels ions 

c: concentració actual 

cs:  concentració d’equilibri 

A l’electrode negatiu, el signe de la fórmula és positiu. 

El canvi de la concentració c’ és determinada pel balanç entre ions precipitats o dissolts del 
material actiu, que depèn del corrent, i els ions precipitats o dissolts dels cristalls de PbSO4.  

( )

2F
I q

ds - dq  c

=

= dt
      [eq. E.2, E.3] 

D’altra banda, a la interfície entre els electrodes i l’electròlit es produeix un fenòmen conegut 
com a ‘doble capa’, en què l’agregació d’ions de Pb2+ enfront dels ions sulfat provoquen un 
efecte capacitiu que crea un sobrevoltatge addicional. [29] 

 

 

Fig E.3.  Esquema del fenòmen de doble capa                .  
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E.2.  Integració de corrent 

Amb un mesurador de corrent (resistor calibrat, sonda magneto-resistiva o d’efecte Hall), un 
integrador, i una estimació de l’eficiència en càrrega i descàrrega a partir de la intensitat i la 
temperatura, es calcula el balanç energètic de la bateria, i per tant el seu estat de càrrega.  

Aquest sistema necessita una recalibració periòdica per no arrossegar errors.  

 

E.3.  Densitat  

A mesura que la cel·la de Pb-àcid es descarrega, la concentració d’àcid i la densitat de 
l’electròlit disminueixen.  

És un paràmetre rellevant, però només si no hi ha estratificació, i és inaccesible per les bateries 
segellades. Varia amb la temperatura i amb el nivell d'electròlit. La relació entre voltatge i 
densitat es pot aproximar amb la recta [19]: 

ρ(g/cm3) = Voc – K, on K es troba al voltant de 0'845     [eq. E.4] 

Per mesurar-la s’utilitzen hidròmetres de succió (aeròmetres), o sensors electrònics que 
mesuren la conductivitat de l’electròlit.  

 

Fig E.4.  Evolució del voltatge i la densitat amb la càrrega i descàrrega  [19] 

En càrrega, s’ha d’agitar prèviament l’electròlit perquè la mesura sigui rellevant.  
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També pot ser utilitzat per determinar l'EdS: una baixa densitat (<1,25g/cm3) després d'una 
càrrega d'equalització pot ser un símptoma de sulfatació, o que ha patit una pèrdua d'electròlit i 
un reompliment amb aigua destil·lada.  

La pèrdua d’aigua per gasseig augmenta la densitat de l’electròlit, i per tant el seu voltatge, 
dificultant la càrrega completa. 

 

E.4.  Impedància interna  

L’eficàcia de les proves de impedància interna és objecte de discussió des dels anys 90. 
Podriem dir que, encara que no eliminen la necessitat de fer proves de càrrega, sí que 
redueixen la freqüència, i permet detectar les cel·les problemàtiques més rapidament.  

 

Fig E.5. Relació entre la variació d’impedància i l’EdS, per a VRLA. En FLA, la variació d’impedància és 
menor  [25]. Un criteri utilitzat en SAIs és substituir les cel·les quan arriben a una impedància superior al 
30% sobre la de referència. 

En la figura, la cel·la amb comportament normal ha assolit la seva vida útil esperada, amb un 
manteniment i regulació apropiades i correcció de voltatge per temperatura. La cel·la feble té 
una mort prematura, per passivació dels electrodes; i la cel·la anormal pateix fallida per curt-
circuit. 

S’observa que en el primer 10% de vida, en què l’estructura dels electrodes encara no s'ha 
estabilitzat, la impedància decreix. Segons l'IEEE les bateries han de donar el 90% de la seva 
capacitat nominal en el moment de l'entrega. 
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La impedància és un vector de 2 components: resistència (component real) i reactància 
(imaginària). Tant la resistència com la reactància de la bateria canvien amb l’estat físic, encara 
que la relació és difícil d'establir. La rectància depèn de la freqüència del senyal. 

Segons el model de Willinhnganz&Rohner (v. D.1., el canvi en la impedància depèn 
principalment de la resistència dels components metàl·lics, Rm, i dels fenòmens capacitius, Cc, i 
en menor mesura de la resistència a la transferència de càrrega i de la inductància, Rc i L. 
També depèn de la freqüència del senyal, com indiquen les equacions dels components 
capacitiu i inductiu: 

Xc=1/(2·π·f·C)      [eq. E.5] 

XL= 2· π ·f·L      [eq. E.6] 

Per tant, la impedància de la bateria depèn del disseny, la capacitat, la freqüència del senyal, de 
l'estat de la bateria, i de la temperatura. 

Les tècniques de mesura de la impedància interna són valuoses per detectar tendències als 
primers cicles de vida, com components amb conductivitat anormal, i per traçar l'evolució de les 
cel·les individualitzadament, permetent així avaluar l'estat de salut d'una bateria. El valor absolut 
de la impedància, variable entre cel·les del mateix model i sèrie per les tol·leràncies de 
fabricació, no és tan rellevant com el canvi relatiu.  

Per generar un senyal de freqüència variable a la bateria, s'utilitzen 2 mètodes: la descàrrega a 
polsos, o l'aplicació d'un senyal d'alterna.  

Les tècniques que utilitzen corrent alterna seleccionen les freqüències de mesura de manera 
empírica, basant-se en la resposta a la freqüencia de diferents tipus de bateries.  
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Fig E.6.  Diagrama de Bode de la impedància de tres tipus de 
bateries d’àcid plom: AGM-VRLA, gel-VRLA i ventilada [27] 

Del diagrama de fase de la figura E.6 es desprèn que les bateries de Pb-àcid són 
predominantment inductives per freqüències altes  ( ƒ > ≈ 1kHz, θ > ≈ +10°), capacitives per 
freqüències baixes  (f <≈ 10 Hz, θ < ≈ −10°) i principalment resistives en freqüències mitjanes  (≈ 
10 Hz < ƒ < ≈ 1kHz,θ ≈ 0).  

La impedància a la regió capacitiva és la més sensible a l'estat de la bateria. 

La reactància inductiva és similar pels diferents tipus. 

El valor d'impedància mínima es trova a la regió resistiva. S'anomena resistència òhmica,  |Z|θ=0, 
a la impedància quan el desfasament és nul. |Z|θ=0 és similar per bateries de disseny i capacitat 
similars. A més capacitat, la freqüència d’impedància mínima baixa, i creix a mesura que la 
bateria es descarrega. [27] 
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Taula E.1. Impedàncies a 10, 100 i 1000Hz, resistència 
òhmica i freqüència corresponent per diferents tipus i 
tamanys de bateria [27] 

 

Fig E.7a.  Variació en impedància de 100 a 90% 
d’EdC [27] 

Fig E.7b – Variació d’impedància de 0 a 100% 
d’EdC [27] 
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A la figura E.7a, s'observa un increment de la impedància capacitiva quan es sotmet una bateria 
carregada a un període de càrrega de flotació. Aquesta impedància no queda afectada 
significativament pel temps de flotació. En circuit obert, la impedància descèn lentament. No hi 
ha diferències significatives per sobre de 100Hz  

Des d'aquest estat, una petita descàrrega suposa el col·lapse del component capacitiu de la 
impedància.  

Aquest fenòmen és comú a totes les bateries de placa plana, per l’efecte de la doble capa, però 
és més marcat en les VRLA. A les ventilades, depèn de la quantitat de gasseig, i per tant del 
nivell de polarització dels electrodes, produit a la càrrega.  

A mesura que la bateria es descarrega, hi ha un creixement de la impedància a mesura que la 
bateria es descarrega, especialment en freqüències mitjanes (fig E.7b). Amb una descàrrega 
significativa, entre el 10-25%, el comportament capacitiu col·lapsa, esdevenint principalment 
resisitiu a partir de 0,1Hz. 

 

Fig E.8a.  Impedància en funció de l'EdC per a 
diferents freqüències, (a) en bateria AGM-VRLA 6V-
110Ah; i (b), en cel·la 2V, 225Ah FLA. [27] 

Fig E.8b.  Variació de la impedància amb la temperatura 
de l’electròlit, en cel·la VRLA-gel 2V-250Ah. [27] 
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En la figura E.8a, s’observa que per a una freqüència determinada, el log|Z| és inversament 
proporcional a la capacitat residual, fins a un EdC del 80%. Entre el 80% i 100% de capacitat, 
però, la impedància creix, especialment a les VRLA.  

La predicció de la capacitat residual a partir de la impedància requereix la calibració específica 
pera a cada model de bateria.  

Amb l’augment de la temperatura per sobre del rang d’operació recomanat, el comportament 
capacitiu col·lapsa amb l'augment de la temperatura (fig E.8b). El comportament a mitjanes i 
altes freqüències no es veu afectat. 

S’observa una petita tendència de menor impedància a major temperatura. A la regió resistiva, 
la impedància a 50ºC és aprox. un 10% inferior que a 25ºC.  

 

E.5.  Descàrrega controlada 

Calcular de manera directa l’energia emmagatzemada, descarregant la bateria, presenta el 
problema de que el corrent de descàrrega varia de manera no-lineal, i per tant s’ha de fer una 
integració, a més de que implica deixar les bateries fora de servei durant la prova, cosa que no 
és factible en certes aplicacions. Per tant, s’estima la capacitat de manera indirecta. 

Un dels procediments utilitzats en SAIs és el següent [19]: partint del voltatge de flotació, es 
descarrega la bateria amb una càrrega coneguda durant un període curt (1 minut) i es mesura el 
voltatge final, corregint-lo en funció de la temperatura.  

 
Fig E.9.   Test de bateries típic en SAIs. [30] 
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Es pot aproximar la capacitat mesurant el temps, ta, que triga en arribar a un voltatge 
determinat, a una temperatura determinada, coneixent el temps, ts, que triga des de l’estat de 
càrrega completa [19]: 

% capacitat = ta/ts · 100         [eq. E.7] 

La norma ANSI/IEEE Std 450 recomana la substitució d’una bateria si la capacitat determinada 
amb l’equació anterior és menor al 80%, doncs a partir d’aquest valor la velocitat de degradació 
s’incrementa per la interacció amb les altres cel·les de la sèrie. La nova bateria ha de tenir una 
capacitat i impedància similars a les restants, per evitar desequilibris en la distribució de la 
càrrega.  

 

E.6.  Resistència interna  

Quan circula un corrent per la cel·la, hi ha una caiguda de voltatge, més gran com major és la 
intensitat, causada per la resistència interna. Aquesta resistència és afectada per les 
característiques físiques de la bateria: electròlit, separadors, disseny dels electrodes (plans, 
espirals, tubulars), tamany del gra dels materials actius.   

És important minimitzar-la, especialment en aplicacions que requereixen alts corrents, doncs la 
dissipació tèrmica, donada per I2R, pot ser important. 

La mesura de la resistència interna, en càrrega o descàrrega, reflexa tant l’estat de càrrega, per 
la superfície activa disponible, com l’estat de salut, ja sigui per oxidació de la graella de 
l’electrode o per sulfatació [7,8].  

 

Estat de càrrega Procés Resistència relativa 

Càrrega completa Autodescàrrega 

Càrrega de flotació 

1<R<113 

113<R 

EdC=80-100% Descàrrega 

Càrrega 

1<R<1’4 

75<R<113 

EdC=0-80% Descàrrega 

Càrrega 

1’4<R<4 

38<R<75 

Taula E.2.  Variació de la resistència interna amb l’EdC [¿?] 



Reacondicionament de bateries de Pb-àcid  Pàg. 125 

 

 

Al final de la descàrrega, la resistència interna augmenta exponencialment, a causa de la 
manca de disponibilitat de reactius, disminuint per tant el voltatge en la mateixa mesura.  

En dependre de la mobilitat dels electrons, també depèn de la temperatura, a raó de -20mΩ/ºC. 
[7]  

En descàrrega, a causa de l’efecte del cop de fuet, la resistència interna triga cert temps en 
estabilitzar-se, i s’utilitzen diferents criteris per mesurar-la. 

El creixement de la resistència interna en aplicacions de ciclat es relaciona amb l’electrode 
positiu, per oxidació de la graella i creixement de la placa, sense que s’observi variació a 
l’electrode negatiu. També pot augmentar per pèrdua d’aigua. 

Creix lentament en una primera fase fins que, al voltant del punt en què la capacitat arriba al 
80% de la nominal, la degradació s’accelera. El deteriorament és major en les cel·les dels 
extrems que en les situades en el centre de la bateria. Aquest patró és similar al del creixement 
de la placa positiva. 

 

Fig E.10.  Evolució de la variació de la resistència interna i la capacitat  [8] 
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Fig E.11.  Mecanisme de degradació per corrosió [8] 

La superfície dels electrodes experimenta canvis amb l’ús, creant-se agregacions que redueixen 
la superfície activa, creixent la resistència de contacte intergranular i entre graella i material 
actiu. (v. secció 4.5) 

Les esquerdes produides a la graella per corrossió causen variabilitat en les proves de 
descàrrega, en bateries properes al fi de vida, el que limita l’exactitud de les prediccions de 
capacitat i de vida restant.  

La resistència interna afecta a la capacitat efectiva. Segons l’equació de Peukert,  

C = In · T on C: capacitat teòrica (Ah),    [eq. 
E.8] 

I:  intensitat de descàrrega (A) 

T: temps de descàrrega (h),  

n: número de Peukert, per BPA entre 1’3 i 1’4 

com més gran és la intensitat, menys energia pot donar una bateria. El factor n depèn 
directament de la resistència interna, i es determina empíricament. La capacitat teòrica, 
habitualment, es troba limitada per la superfície activa de l’electrode positiu. D'aquesta manera 
es compensa la tendència del NAM a sulfatar-se, i hi ha àcid en excés per evitar el creixement 
dendrític. 
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Fig E.12.   Corba de Peukert  [7] 

Les descàrregues intermitents permeten un reequilibri químic en els períodes de repós, el que 
augmenta la capacitat efectiva.  

 

Fig E.13. Variació de la capacitat amb el ciclat, per diferents profunditats de descàrrega [??] 
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F. Procediments de càrrega  

Les males pràctiques de càrrega són les principals responsables de l'escurçament de la vida de 
les bateries. [19,31,7] 

En càrrega, el voltatge augmenta amb l'augment del corrent de càrrega. En descàrrega, el 
voltatge disminueix amb l'augment del corrent de descàrrega. Aquest fenòmen es deu, 
principalment, a l’acumulació d'hidrogen gas a la superfície de l'electrode negatiu, i s'utilitzen 
additius per millorar l'acceptació de càrrega amb alta intensitat [9]. 

 

Fig F.1. Variació dels potencials dels electrodes en funció del corrent de càrrega [9]  

 

El voltatge d'una cel·la és d'uns 2,10V en circuit obert, i s'incrementa en estat de càrrega a uns 
2,15V i quan s'apropa a la càrrega total fins a 2,5 o 2,6V. Aquest alt voltatge s'acompanya d'un 
gasseig de l'electròlit [20]. 

Les bateries ventilades de Pb-Sb demanen un mínim de 2,4Vpc per càrrega a voltatge constant. 

Per temperatures superiors o inferiors en 5°C respecte els 25°C, és recomanable una 
compensació de -20mV/ºC [1] 

Les VRLA tenen requeriments de voltatge més estrictes per evitar la pèrdua d'aigua, precisant 
de períodes de final de càrrega més llargs.  Utilitzen carregadors més eficients i precisos, amb 
voltatge de càrrega al voltant de 2'35Vpc [1] 

En qualsevol cas, és necessari comprovar les recomanacions del fabricant, doncs la variabilitat 
dels dissenys limita les generalitzacions.   



Pág. 130  Annexos PFC 

 

F.1.  Càrrega de flotació 

Correspon a la darrera etapa de càrrega, en què l'eficiència és menor, on en SAIs, per 
compensar l'autodescàrrega. Es manté el voltatge a 2,25-2,3V/cel·la, durant un 24-72h en SAIs, 
o fins que hi ha disponibilitat en sistemes autònoms. El voltatge s'ajusta segons la temperatura,  
i el corrent és de l'ordre de 0’0001C [30]. 

 

F.2.  Càrrega d'equalització 

S’utilitza per igualar el voltatge entre cel·les i eliminar l’estratificació de l'electròlit, a més de 
disminuir la sulfatació. És convenient realitzar-les amb regularitat, cada 30-60 dies, o després 
d’una descàrrega profunda. 

Una equalització completa consisteix en mantenir un voltatge constant de 2'35-2'65Vpc durant 
3-12 hores, depenent del tipus de bateria, seguit d'un voltatge de flotació durant 10-20 hores. 
Els alts voltatges incrementen la corrossió i la pèrdua d'aigua, pel que no és convenient 
realitzar-les massa sovint.  

Alguns reguladors de càrrega incorporen procediments d’igualació més sofisticats. Poden 
monitoritzar l’EdC o el voltatge de cada cel·la, adaptant el corrent de càrrega. Els sistemes 
d’equalització actius, poden carregar les cel·les més descarregades, a partir de les cel·les en 
millor estat, operant de manera seqüencial; o controlar la càrrega individualment per a cada 
cel·la. Els sistemes passius poden descarregar les cel·les més carregades amb resistències; 
aturar la càrrega quan la primera cel·la arriba a càrrega total, i descarregar-la fins igualar l’estat 
de la més descarregada; o limitar el voltatge individualment per a cada cel·la, el que pot induir a 
error en cas de sulfatació.  

Per bateries amb menys de 10 cel·les, l’utilització de sistemes d’equilibrat individualitzat no 
s’amortitza financerament, i es considera suficient adoptar una profunditat de descàrrega 
conservadora.  

 

F.3.  Final de càrrega 

A causa del decreixement del rendiment en la darrera fase de la càrrega, en alguns casos, com 
en sistemes fotovoltaics aïllats, el temps requerit per carregar l'ultim 5-10% és per sobre de les 
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possibilitats del sistema, amb la conseqüent degradació. Les VRLA requereixen períodes de 
final de càrrega més llargs que les ventilades.  

En aquesta etapa, es genera calor i gassos. El regulador de càrrega ha d’ajustar el voltatge i la 
intensitat, amb correcció per temperatura, per evitar danys a la bateria. El procediment més 
simple consisteix en determinar un voltatge de tall, entre 2,4-2,5Vpc en el cas de les BPA. 

 

Fig F.2.  Influència de la temperatura en l'efectivitat de la càrrega. Les 
corbes indiquen el temps necessari per arribar al 90% de càrrega [32]  

En general, en les BPA l'eficiència del procés de càrrega és del 95% a baix EdC, baixant 
lleugerament amb l'augment de la intensitat. A partir del 80% de càrrega disminueix 
ostensiblement.  

 

Fig F.3.  Variació de l'eficiència de càrrega amb l'Edc [33] 
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En la figura F.3 la recta superior mostra l’eficiència global i la inferior, l’eficiència en la càrrega 
d'un 5% de capacitat, per a un EdC determinat. S'observa que l'eficiència global fins al 84% 
d’EdC es del 91%, però a partir del 90% d'EdC l'eficiència baixa del 50%. Això és particularment 
significatiu en sistemes fotovoltaics: si la bateria queda parcialment carregada en diversos cicles 
consecutius, la capacitat real disminueix, per estratificació de l'electròlit i sulfatació. Es 
necessària una càrrega completa amb equalització per recuperar la capacitat, i si la situació 
dura mesos la sulfatació pot ser irreversible. Per evitar aquesta situació, es recomana que la 
capacitat en Ah no sigui més gran que 20 vegades la intensitat de càrrega màxima en A, i que el 
regulador de càrrega tingui capacitat per fer equalitzacions. [33] 

F.4.  Carregadors 

Per escollir un carregador, és necessari considerar el tipus de bateria, el patró de les 
descàrregues que patirà, el temps disponible per la càrrega, les temperatures de funcionament, 
i el voltatge nominal.  

En general, les bateries de plom poden ser carregades a una intensitat que no produeixi 
excessiu gasseig o escalfament. Les bateries AGM permeten càrregues més ràpides. 

Els diversos procediments de càrrega existents es poden classificar en:  

• voltatge constant; 

• corrent constant; 

• mixte, amb una etapa de corrent constant fins a un cert voltatge, i una o més etapes a 
voltatge constant;  

• càrrega amb polsos, amb o sense corrent despolaritzador. 

 

La càrrega a voltatge constant implica un alt corrent inicial, podent assolir un retorn del 70% de 
la descàrrega prèvia en 30 minuts. A mesura que la bateria es carrega, el corrent disminueix. La 
càrrega completa necessita un llarg període de temps, i per això no s'han d'utilitzar en sistemes 
amb període de ciclatge elevat, doncs les descàrregues repetides sense càrrega completa 
deterioren la cel·la.  

Normalment s'utilitzen com a carregadors ràpids, o de flotació, per evitar sobrecàrregues.  

La càrrega a corrent constant és útil per neutralitzar els desequilibris entre cel·les. També 
s'utilitzen per càrregues nocturnes de vehicles elèctrics. És important controlar el temps de 
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càrrega, doncs pot ocasionar un gasseig excessiu, amb degradació del PAM, i oxidació de 
l'estructura de l'ànode.  

Els carregadors d'estat sòlid són lleugers, no tenen transformador, són eficients i cars. Utilitzen 
algoritmes de càrrega sofisticats.  

Els carregadors mixtes ('split-rate') tenen diferents etapes de càrrega. Un procediment típic i 
eficient, anomenat IUU, consisteix en limitar el corrent de càrrega en una primera etapa, al 
voltant de 0'5C, fins arribar a un voltatge de 2'45-2'5, on es manté un cert temps o fins que la 
intensitat cau per sota de 0’001·C, fixant aleshores el voltatge a 2'25-2'3Vpc fins el final de 
càrrega.  

 

Fig F.4.  Perfil de càrrega IUU [14]  

Els carregadors més senzills s’utilitzen per carregar una bateria suficientment per arrencar el 
motor, encarregant-se l’alternador de la càrrega completa.  

Els carregadors de manteniment ('trickle chargers'), donen un corrent màxim de 0'01C, i 
s’utilitzen per mantenir una bateria sense ús amb un alt EdC, compensant l’autodescàrrega.  

Els alternadors típics d’automòbils donen un voltatge constant de 14-14,2V, amb potència 
entre 1 i 2kW i 70% d’eficiència. Els models aptes per a sistemes ‘Start-Stop’, permeten 
regular el voltatge fins a 14,7V amb una potència de fins a 3’8kW i eficiència del 85%.  

En el mètode a polsos, s'aplica un corrent elevat durant un cert temps, seguit d'un període de 
repós, que permet l'equilibri iònic i la dissipació de calor.   

Els polsos depolaritzadors, quan s’apliquen, tenen l'efecte de dispersar els gasos de la 
superfície de les plaques, amb el que es genera menys calor, reduint per tant la pressió i les 
tensions mecàniques. Un patró habitual es troba al voltant de 1s de càrrega, 20-30ms de repós, 
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i 5ms de despolarització amb un corrent de 2 a 3 cops el de càrrega. Els resultats d'aquests 
polsos són controvertits. 

Per exemple, un treball de 1995 per Lam, et al. [41] conclou que polsos de càrrega de 30A 
durant 0,2s, ocasionen millores importants en l'eficiència de la PAM, amb reducció del temps de 
càrrega i increment de la vida útil per reducció de l'efecte PCL. 
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G. Manteniment i seguretat 

G.1. Manteniment 

Per aconseguir una vida el més llarga possible, s’han de respectar unes regles bàsiques [19]: 

· ajustar els paràmetres de càrrega als requeriments de la bateria. 

· evitar la sobredescàrrega 

· mantenir l’electròlit al nivell adequat  

· mantenir la bateria neta  

· evitar el sobreescalfament  

· realitzar càrregues periòdiques d’equalització 

Aquestes consideracions ja s'han tractat en els anteriors apartats, però farem alguns comentaris 
addicionals.  

 

Nivell de l'electròlit 

El restabliment dels nivells de l'electròlit s'ha de fer amb aigua desionitzada. L'ús d'aigua 
tractada amb clor provoca la formació de gas clorhídric, i la presència de minerals pot provocar 
reaccions no dessitjades. S’ha d’afegir en estat carregat, per evitar concentracions massa 
baixes d’àcid, i abans d’una càrrega d’equalització, per assegurar una bona mescla. En temps 
fred, s’ha de barrejar bé per evitar la congelació. 

Sobrepassar el nivell màxim pot causar corrosió en les connexions metàl·liques.  

 

Neteja 

Minimitza la corrosió dels borns i dels connectors. La pols, en absorbir la humitat ambient pot 
conduir electricitat entre els borns, augmentant l’autodescàrrega. Les salpicadures d’àcid han de 
ser neutralitzades amb una solució 1:4 de bicarbonat sòdic i aigua, i després netejades amb 
aigua. 

 

Evitar temperatures altes 

El lloc d'instal·lació de les bateries ha de ser fresc i sec, amb una bona ventilació.  

Les bateries especificades per altes temperatures utilitzen un electròlit amb menor densitat.  
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Emmagatzematge 

Han de ser guardades en estat carregat i els terminals aïllats, i realitzar-se càrregues 
periòdiques per compensar l’autodescàrrega. El magatzem ha de ser fresc i sec.  

 

G.2.  Seguretat 

Les mesures de seguretat han de prevenir contra:  

· Salpicadures d’àcid sulfúric 

· Explosions per concentració d’hidrògen i oxígen: Es poden generar fins a 0,42l d’hidrògen i 
0,21 d’oxigen per Ah de sobrecàrrega. Una concentració d'hidrògen per sobre del 4% en aire 
és explosiva.  

· Concentració de gasos tòxics (arsí, estibí), en bateries que utilitzen As o Sb per reduir la 
corrosió de la graella. 

 

Precaucions 

En quant a la instal·lació: 

· El lloc d’instal·lació ha de ser fresc, sec i ventilat 

· Visibilització del risc, amb senyals visibles de prohibició de fumar i d’utilitzar flames o 
guspires 

· Accés a una font d’aigua propera per rentar-se en cas d’accident 

· Instal·lació de detectors de concentracions d’hidrògen, que activin ventiladors amb 
concentracions d’hidrògen per sobre del 20% del límit.  

· Protegir les possibles fonts de guspires  

· Barreres anti-flames per evitar que la combustió es propagui als gasos de l’interior de la 
bateria 

En quant a la manipulació:  

· Evitar el treball de persones soles 
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· Utilitzar equipament de protecció (olleres, devantals i guants de goma) 

· Neutralitzar l’electricitat estàtica, fent contacte amb terra abans de manipular una bateria, 
evitant portar objectes metàl·lics com joies, i assegurant-se que la sortida de l’àrea no és 
obstruida 

· Evitar càrregues incontrolades amb carregadors manuals 

 

En cas d’accident 

El contacte amb àcid sulfúric s'ha de neutralitzar amb una solució 1:4 de bicarbonat seguit d'un 
rentat amb aigua abundant. En cas de contacte amb els ulls, cercar atenció mèdica. 

 

Toxicitat i efectes sobre la salut [2] 

El mecanismes tòxics del plom als organismes són tres: 

· Per competició amb altres metalls fonamentals al metabolisme, com Ca i Zn 

· Per la seva forta afinitat amb els grups sulfidrils (-SH) de les proteïnes, que esdevenen 
disfuncionals 

· Per l’alteració del transport d’ions essencials  

Els efectes són molt variats. A l’organisme humà, els sistemes més afectats són:  

· Sistema hematopoiètic: altera la síntesi de glòbuls vermells, resultant en anèmia.  

· Sistema nerviós central: l’exposició prolongada a nivells considerats subtòxics pot tenir 
efectes importants, especialment en nens, amb símptomes que van des de canvis en el 
comportament a alteracions nervioses severes.  

· Sistema nerviós perifèric: causa canvis en l’estructura i el comportament bioquímic dels 
nervis. L’efecte més característic és la manca de força a les mans.  

· Els sistemes urinari, gastrointestinal, cardiovascular, reproductor i endocrí també són 
afectats. 
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H. Marc tecnològic 

H.1. Tecnologies existents  

La viabilitat tècnica d’un parell d’elements amb una diferència significativa de potencial redox, 
depèn de múltiples factors: disponibilitat, cost i toxicitat de les matèries primeres, estabilitat i 
seguretat de la mescla, processos de fabricació viables, reversibilitat de la reacció, conductivitat 
dels components, rang de temperatura de treball. [7,19,20,30,34,35] 

A les bateries electroquímiques, el càtode conté un material oxidant, cedint electrons, i el de 
l'ànode és reductor, acceptant-los. Els elements amb propietats interessants per aquesta 
aplicació són: com a reductors, els dels grups I i II de la taula periòdica; i com a oxidants, els 
elements dels grups V, VI i VII. 

 

Reducció catòdica  Potencial estandar  
E ° (V)  

Li+ (aq) + e-  → Li(s)  -3.04  

K+ (aq) + e- → K(s)  -2.92  

Ca2+ (aq) + 2e- → Ca(s)  -2.76  

Na+ (aq) + e- → Na(s)  -2.71  

Zn2+ (aq) + 2e- → Zn(s)  -0.76  

Cu2+ (aq) + 2e- → Cu(s)  0.34  

O3 (g) + 2H+ (aq) + 2e- → O2 (g) + H2O(l) 2.07  

Taula H.1.  Potencials d’algunes reaccions de reducció [7] 
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Les cel·les amb electròlit aquós tenen el voltatge limitat a 2V, doncs l’aigua es descomposa 
electrolíticament amb voltatges superiors. Els no-acuosos, però, tenen una resistència interna 
relativament elevada.  

L'energia específica màxima teòrica la dóna el sistema Liti-Fluor, amb 6.085Wh/kg. La majoria 
de reaccions químiques, però, no poden ser reproduïdes de manera reversible a una cel·la 
electroquímica.  

L'energia emmagatzemada depèn de la transferència de càrrega i del voltatge entre els 
electrodes de la cel·la. 

Els diferents parells tenen característiques diferents en densitats energètiques, resistència 
interna, autodescàrrega, voltatge, i eficiència. S’incorporen additius catalitzadors, inhibidors, 
nucleadors, ja sigui per prevenir la corrosió, controlar la polarització, disminuir la sulfatació, o per 
augmentar la seguretat.  Les característique físiques de la cel·la determinen la capacitat, 
potència i ciclabilitat. 

Fig H.3.  Densitat energètica i potència de diferents tecnologies electroquímiques [35] 

Però les diferents aplicacions exigeixen diferents característiques. En aplicacions estacionàries, 
la relació volum/potència i la durabilitat són importants, mentre que en aplicacions mòbils és 
més important el ratio pes/energia o la rapidesa de càrrega. 
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Per a cada aplicació, s'ha d'optimitzar el funcionament en cinc aspectes: característiques de 
funcionament, fiabilitat, processos industrials, medi ambient, i cost.  

Els reptes de la industria de les bateries estàn relacionats principalment amb la introducció de 
nous sistemes de generació (renovables, piles de combustible, micro-cogeneració), lligades a 
nous modes de configuració de les xarxes elèctriques (grans xarxes amb alts nivells 
d'interconnexió, o minixarxes que connecten diferents consumidors amb diferents productors), 
amb funcions d'anivellat de càrrega i millora de la qualitat del subministre; al desenvolupament 
de vehicles elèctrics o híbrids; i a l'abastiment millorat d'estacions de repetició de 
comunicacions. 

El desenvolupament de nous materials, amb les promeses de la nanotecnologia, auguren 
millores en les prestacions de les bateries. Millores en les tecnologies de fabricació són 
necessàries per millorar el cicle de vida. 

Els elements amb densitats d’energia majors són en general més reactius, I per tant més 
inestables. La densitat d’energia també depèn de la puresa dels materials utilitzats.  

 

 Ús actual Punts forts Punts febles Potencial de 
millora 

Pb-àcid transport, 
industrial 

baix cost Duració *** 

Ni-Cd portátil, 
industrial 

vida útil Materials 
contaminants 

* 

Ni-MH portátil baix volum baixa temperatura *** 
Ni-Zn   Duració * 
Li-ió portátil Energia i potència 

específiques 
alt cost ***** 

Na-NiCl2  Energia específica baixa eficiència * 

Taula H.3.  Avantatges i inconvenients dels principals sistemes electroquímics existents 

Dels diferents sistemes electroquímics existents, la indústria n’ha seleccionat tres per centrar els 
esforços de recerca i desenvolupament: Pb-àcid, Ni-MH, i Li-ió. 

L’evolució de la resistència interna amb la descàrrega determina el voltatge d’una bateria. Les 
químiques amb una corba inclinada poden tenir problemes al final de les descàrregues 
d’intensitat elevada, i necessiten reguladors de voltatge en algunes aplicacions, encara que 
permeten la utilització del voltatge com a indicador de l’estat de càrrega. En canvi, una corba 
plana plana simplifica el disseny del sistema.  
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Fig H.4.  Corbes de descàrrega típiques amb intensitat 0’2C, per diferents tipus de bateria 

 
H.2.1. Bateries de Pb-àcid 

És el sistema electroquímic més usat. Es basa en: 

· diòxid de plom com a material actiu a l'electrode positiu; 

· plom metàlic esponjós, com a material actiu a l'electrode negatiu; 

· solució d'àcid sulfúric en aigua com a electròlit. 

La seva principal limitació, la baixa energia específica, es deu al rendiment insuficient en l'ús de 
la masa activa durant els processos electrolítics. Depèn de l'espessor de les plaques i de la 
seva estructura: en general, a menor espessor, més potència i menor vida.  

Existeixen diferents tipus, en funció del disseny dels seus elements: 

· confinació de l’electròlit: acuós (cel·les inundades), immobilitzat en gel o en fibres de 
vidre (AGM).  

 ·hermeticitat de les cel·les: ventilades o VRLA 

· espessor de les plaques: a menor espessor, més potència i menor profunditat de 
descàrrega 

· geometria de les plaques: planes o tubulars. 
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· al·leacions dels electrodes: Pb-Ca, Pb-Sb, Pb pur… 

Per emmagatzemar-les s’han de carregar completament, i fer recàrregues periòdiques. 

 
H.2.2. Bateries alcalines recarregables 

Utilitzen un càtode basat en hidròxid de níquel, amb un ànode metàl·lic (Ni-Cd, Ni-Fe, Ni-Zn) o 
capaç d’emmagatzemar hidrogen (Ni-H, Ni-MH).  

Les de Ni-Fe i Ni-Zn tenen limitacions en quant al manteniment i la resistència al ciclat.  

Les de Ni-MH són superiors a les de Ni-Cd en diversos aspectes i s'utilitzen en moltes 
aplicacions.  
 

Ni-Cd [20] 

Estàn en procés de desaparició, per l’alta toxicitat del cadmi. 

Característiques:  

· Baix manteniment i ràpida recàrrega, i tenen un rang de temperatura de funcionament 
elevat, de -50 a 90ºC. 

· Impedància menor que la resta de sistemes comercials, encara que pot augmentar 
anormalment si no es segueixen les especificacions de càrrega i descàrrega.  

· Autodescàrrega és relativament elevada. 

· Endotèrmiques durant la càrrega.  

· El voltatge roman constant a 1,2Vpc fins al 90% DOD. La degradació s’accelera baixant 
repetidament per sota de 1,1Vpc.  

Per emmagatzemar-les, s'han de descarregar després d'una càrrega completa i curtcircuitar els 
terminals, o descarregar-les fins a 1Vpc i guardar-les en lloc fresc i sec. Amb aquests 
procediments poden durar fins a 5 anys; si no es segueixen, l'autodescàrrega pot provocar la 
formació de grans cristalls, disminuint la capacitat.  

A partir dels 2 mesos d'inactivitat, abans de la utilizació s’han de sotmetre a cicles lents de 
càrrega i descàrrega  – de 2 a 5 cicles depenent de la temperatura i temps d'emmagatzematge. 
Això és vàlid també per les bateries de NiMH. 
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Ni-H, Ni-MH 

La bateria de níquel-hidrur metàl·lic apareix al 1986, amb una patent d’Ovshinsky, i s’introdueix 
ràpidament al mercat, a partir de 1990, adaptant la tecnologia de fabricació de les NiCd. 

La diferència entre les bateries de Ni-H i Ni-MeH, consisteix en què les segones utilitzen un 
aleatge metàl·lic per l’electrode negatiu, on s'emmagatzema l'hidrògen. El positiu és NiOH en 
ambdós casos. L’electròlit és una solució aquosa de KOH, i serveix pel transport d’hidrògen 
entre els electrodes.  

Característiques:  

· La impedància augmenta acceleradament després de 300 o 400 cicles.  

· Alta densitat energètica  

· Impacte ambiental és relativament baix, però el cicle de vida és curt  

· Necessiten manteniment regular. 

· Són sensibles a la temperatura, reduint la vida en un 60% en un ambient de 45ºC. 

· Una sobredescàrrega continuada de -0,2V redueix la vida en un 40%. 

· Molt exotèrmiques durant la càrrega, quan s’apropen a la càrrega completa la temperatura 
puja considerablement.  

S’emmagatzemen amb el mateix procediment que les de Ni-Cd. 

 
H.2.3. Bateries de Li-io 

Al 1979, l’investigador de la universitat d’Oxford, J.B. Goodenough, va dissenyar un model 
millorat de la tecnologia liti-ió, usant ànode de carboni, electròlit orgànic en gel, i càtodes d’oxid 
de cobalt-liti (LiCoO2), diòxid de liti-manganès (LiMn2O4), i més tard fosfat de liti-ferro (LiFePO4). 
Al 1994, Bellcore introdueix l’electròlit de polímer sòlid.  

Introduides al mercat per Sony al 1991, s’han convertit en el sistema dominant en aplicacions 
portàtils lleugeres, i existeixen investigacions importants per utilitzar-les en vehicles hibrids. 

No es basen en reaccions redox, sinó en un mecanisme d’intercalatge d’ions liti en les 
estructures cristal·lines dels electrodes, pel que també se les anomena 'bateries balancí'. Els 
electrons es desplacen en el mateix sentit que els ions. La funció de l’electròlit es limita al 
transport iònic.  
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Fig H.5. Esquema de funcionament de la bateria de liti-ió [34]  

Característiques: 

· Té la densitat d'energia més alta dels sistemes comercials, amb un voltatge de cel·la de 
3’6V. 

· Necessiten proteccions per mantenir el voltatge, corrent i temperatura dins d’uns estrictes 
límits, altrament perden capacitat de recàrrega, alterant-se la seva composició química i 
esdevenint susceptibles a la combustió. Una sobredescàrrega de 0,3V pot resultar en una 
pèrdua del 60% de capacitat. La sobrecàrrega de 0,25V redueix la vida en un 80%. 

· El voltatge és constant durant la descàrrega, baixant abruptament al final del cicle.  

· La resistència típica d’una bateria de 1000mAh de telèfon mòbil és de 100 a 200mΩ. La 
d’una cel·la de 200Ah, d’un vehicle elèctric, es troba al voltant de 1mΩ 

· Envelleixen amb el temps, per oxidació, a un ritme proporcional a la temperatura 

· Són endotèrmiques durant la càrrega.  

Les bateries de Li-ió/polímer tenen una autodescàrrega baixa, alta eficiència, vida més alta que 
les de gel, baix impacte ambiental, pèrdues d'electròlit reduides; però són molt cares, no han 
estat provades amb altes capacitats, i envelleixen amb el temps, especialment a altes 
temperatures.  

Ha de guardar-se carregada, entre el 40 y el 90% de la capacitat, segons el model, a uns 15ºC. 
Si es manté per sota de 2,5Vpc durant 3 mesos o més, perd capacitat.  

 



Pág. 146  Annexos PFC 

 

 
H.2.4. Reptes de futur  

La indústria es planteja orientar els esforços d'investigació en [34]: 

· Investigació bàsica: nous materials, conceptes electroquímics, processos de fabricació i 
arquitectura de sistemes. 

· Investigació aplicada: potencial industrial de la investigació bàsica, creació de prototips 
d'acord amb les necessitats de fabricació. 

· Demostració: en relació amb les plataformes tecnològiques interessades.  

· Investigació de suport: en els camps socioeconòmic, normes de qualitat i mediambiental.  

En concret, per la bateria d’acid-plom, en la que ens centrarem, els reptes que la indústria es 
planteja són, en el terme curt i mitjà (3-5 anys):  

• Millorar l’eficiència del material actiu 

• Incrementar la vida útil sota descàrregues profundes i EdC parcial   

• Incrementar l'acceptació de càrrega amb alts corrents, especialment amb EdC elevats 

• Millorar les propietats mecàniques, d'absorció d'àcid i de resistència elèctrica dels 
separadors 

• Alleugerir el pes dels components plàstics i  de les parts metàliques no-actives 

• Abaixar el cost de les VRLA per automoció  

• Millorar els processos de fabricació en quant a toleràncies, fiabilitat i consum energètic 

• Desenvolupar sistemes de control per optimitzar els perfils de càrrega, i per avaluar l’estat 

A llarg terme (10-15 anys), l’objectiu és desenvolupar sistemes hibrids per a aplicacions 
específiques, amb supercondensadors, volants d’inèrcia o pil·les de combustible.  
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  Pb-acid 
2005 

Pb-acid 
2020 

NiMH 
2005 

NiMH 
2020 

Li-ió 
2005 

Li-ió 
2020 

Densitat 
d’energia 

Wh/kg 
Wh/l 

30-35 
100-110 

35-45 
110-140 

60 
170 

65 
190 

100-120 
120-150 

300 
400 

Densitat de 
potència  

W/kg 
W/l 

500 
1500 

750-1000 
2000-2500 

1000 
2600 

1200 
2900 

1500-2000 
1500-2000 

>5000 
>5000 

Temps de 
Recàrrega 
fins a 80% 
SOC 

Temps 
Intensitat 

1 h 
<6C 

segons 
SOC 

30 min 
10 C a 

baix SOC 

< 10 min @ 
10C 

= 
 

1h 
<30C/10s 
segons 
SOC 

<10 
minuts 
amb 

SOC>50
% 

Temperatura  -30 a +50 -40 a +60 -40 a +50 -40 a +60 -30 a +50 -40a +80 
Anys 5-10 10-15 10 15 10 >20 Vida 
Cicles 250-1500  700-2000  1000-2000  

Seguretat  emissions de 
H2 en 

condicions de 
sobrecàrrega 
prolongada 

VRLA emissions de H2 
en condicions 

de sobrecàrrega 
prolongada 

 fums o 
flames en 
condicions 
extremes 

sense fums 
ni flames en 
qualsevol 
condició 

Fabricació  Procés 
continu en 
fabricació 

d'electrodes. 
Procediments 
d'assemblatge 
i formació ben 

definits. 

Millora de 
toleràncies  i 

fiabilitat. 
Reducció 
consum 
energètic  

Procés continu 
en fabricació 
d'electrodes. 
Procediments 

d'assemblatge i 
formació ben 

definits. 

millora de 
toleràncies  i 

fiabilitat. 
Reducció 
consum 
energètic 

equips 
pilot x 
petites 
series 

producció 
industrial 

Eficiència  % 80-85 85-90 90 90-95 >95 BP,>90 
AP 

>95 

Autodescàrr
ega 

%/mes 4-6  30  2-3  

Anàlisi cicle 
vida (LCA) 

Wht/Whe 
kgCO2/kWh 

100 [36]- 
200[12] 
240 [12] 

reducció 
10-20% 

? reducció 
>20% 

400 
70 

150-300 
25-50 

Cost €/kWh 
€/kW 

50-150 
8-10 

50-100 
6-8 

700 
70-100 

<500 
30 

700-1500 
70-300 

200 
20 

Taula H.4.  Estat de l'art al 2005 de les principals tecnologies, i objectius de la industria europea pel 2020 
[34] 
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H.2.5. Altres tecnologies  [34,7] 

Sistemes d'alta temperatura 

Inclouen els sistemes Na-S, Na-NiCl2 i Li-FeS.  

Funcionen per sobre de 300°C, necessitant escalfament constant. Utilitzen materials ceràmics 
com a separadors, contenidors resistents a la corrosió i tèrmicament aïllants. S'utilitzen en 
alguns SAIs, i busos elèctrics o híbrids. Tenen un rendiment baix, especialment en aplicacions 
no constants, per les pèrdues de calor.  

 

Sistemes de metall-aire 

Les bateries de Zn-aire van ser construides per primera vegada al 1932 per Heise i 
Schumacher. Són comercialment importants com a bateries primàries.  

L'ànode és altament porós, fet amb pols metàl·lic (Zn o Al), i el càtode és un material basat en 
carboni, que capta oxigen de l'aire.  També poden ser recarregats, recanviant l'ànode, que pot 
ser recuperat amb un procés químic extern per reutilitzar-lo, encara que amb un cost alt.  

 

Pil·les de combustible 

Al 1839, Grove presenta la cel·la de combustible d’àcid fosfòric. El primer sistema pràctic 
apareix al 1932, per Bacon, i la NASA fa la primera aplicació comercial al 1958 amb el sistema 
de membrana d’intercanvi de protons desenvolupat per Grubb i Niedrach.  

Encara en estat de desenvolupament o demostració, poden representar una millora en 
aplicacions que necessiten reserves elevades d’energia.  

No alliberen energia instantàniament i funcionen en règim constant, pel que han de ser 
utilitzades en combinació amb altres tecnologies que absorveixin els pics de consum i els 
excedents de producció. 
 

Supercondensadors 

Tecnologia emergent que ofereix una llarga vida, alta energia específica, recàrrega ràpida, i 
ampli rang de temperatures d’operació. Les limitacions són la capacitat i la potència màxima.  

S’han experimentat exitosament en paral·lel amb bateries, absorbint els pics de descàrrega i 
allargant la vida de la bateria fins a un 60% en certes aplicacions. 
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Volants d’inèrcia  

Geulia registra la primera patent al 1964. 

Requereixen menys manteniment i espai que les bateries, amb una vida més alta. El temps de 
reserva màxim, però, encara és de l’ordre dels segons, utilitzant-se en combinació amb altres 
tecnologies, el que limita el seu ús a l’estabilització i microtalls a SAIs. 

 

H.2. Camps d'aplicació [19,20,30,34] 

El bon comportament d'una bateria depèn de l'adequació de les seves característiques a les 
condicions de treball a que està sotmesa.  

Per escollir el tipus de bateria més adequat, s'han de conèixer un conjunt de paràmetres, 
coneguts com a 'cicle de treball' ('duty cycle'). Inclou factors com les velocitats de càrrega i 
descàrrega, la profunditat de descàrrega, longitud dels cicles, temps en repós.  El cicle de treball 
i la bateria escollida determinaran el tipus de carregador a utilitzar.  

 

 

Taula H.5.  Requeriments típics a diferents aplicacions [34]   

 
H.3.1. Transport 
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Les bateries utilitzades en vehicles amb motors de combustió s'anomenen SLI (per ‘Starting, 
Lighting, Ignition’). Les condicions de treball varien segons l'ús del vehicle, però en general han 
de suportar: 

· altes corrents de descàrrega durant temps curts per arrencar el motor (300A durant 0’5s, 
amb una descàrrega inferior al 5% de C-20) 

· càrregues parcials prolongades 

· petites descàrregues quan el motor és aturat 

 

 

Fig H.6.  Estructura típica d’una bateria SLI [19] 

 

Normalment s'utilitzen bateries de Pb-àcid de plaques planes i primes,. S'utilitzen diferents 
al·leatges per millorar la resistència al ciclat, però la seva vida mitjana no sol passar de 2-3 anys 
[3] 

S’utilitzen bateries especials per a l’engegada de motors de vehicles pesants.  

 

 
H.3.2. Tracció  

En vehicles elèctrics o híbrids, necessiten una alta relació d'energia per pes i volum. 
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Han de suportar cicles profunds freqüentment, i requereixen càrregues ràpides.   

Normalment utilitzen el disseny d'electrodes positius tubulars, que es comporten millor en cicles 
profunds. En ambdós casos, la bateria proveeix energia per l'arrencada, l’acceleració, i els 
sistemes elèctrics del vehicle, i la recupera durant la frenada.  

L'increment dels preus dels combustibles afavoreix la introducció al mercat d'aquests vehicles. 
Els elèctrics requereixen entre 10 i 30 kWh d'emmagatzematge, utilitzant entre 100 i 150Wh/km 
i els híbrids al voltant de 1 kWh, amb pics de càrrega i descàrrega de fins a 40C [37] 

 
H.3.3. Sistemes d'Alimentació Ininterrompuda (SAI)  

Utiliztats per l’anivellat de càrrega, proveint qualitat en el subministre elèctric en xarxes, i 
seguretat en el cas d’interrupció dels generadors principals mentre s’engeguen els sistemes 
d’emergència, amb potències de fins a 40MW durant 7 minuts (Fairbanks, Alaska)  

Romanen en estat de càrrega de flotació durant llargs períodes, sotmeses a cicles superficials. 

Solen utilitzar-se, en un 95% dels casos, les segellades de Pb-àcid amb una duració de fins a 
10 anys, si no pateixen una temperatura elevada o un excessiu arrissat d'alterna. Tenen una 
bona infraestructura de distribució, és una tecnologia madura, relativament barata i confiable, el 
que compensa les seves limitacions, en quant a manteniment regular i sustitucions periòdiques. 

Les descàrregues són típicament a potència constant però alta, de 5 a 30 minuts de duració, 
sent el període típic de disseny de 15 min. [21] 

 
H.3.4. Sistemes energètics autònoms 

En repetidors de telecomunicacions, habitatges o instal·lacions situades en localitzacions 
remotes, lligades a sistemes de producció renovable o híbrida. 

Suporten llargs períodes en càrrega parcial, amb processos de càrrega i descàrrega lents. 
S'utilitzen bateries de Pb-àcid de plaques gruixudes.  

 



Pág. 152  Annexos PFC 

 

Fig H.7.  Bateria de Pb-àcid de cicle profund 
[19] 

Fig H.8.  Bateria portàtil de Pb-àcid [19] 

 
H.3.5. Aplicacions portàtils  

Poden patir ciclatges profunds, o romandre sense ús durant períodes llargs. 

En general, es poden carregar un 80-90% en una hora amb carregador de voltatge constant.  

Les aplicacions típiques pertanyen a l'anomenat mercat 4C: informàtica, càmeres, telèfons 
mòbils i eines inalàmbriques. 

Existeixen bateries de Pb-àcid segellades de petit tamany, però les més utilitzades són les de 
Li-io, NiMH o NiCd. [19] 

 
H.3.6. La visió de la indústria  

Per a l'horitzó 2020, la indústria europea proposa el concepte E2S2 (Electrical Energy Storage 
System): proveir sistemes energètics, no bateries. [34] 

La “bateria intel·ligent” serà capaç de determinar el seu estat de càrrega i de salut. Estarà 
composta, doncs, d'un mòdul d'emmagatzematge, amb diferents tecnologies combinades 
(electroquímica, supercondensadors) i un altre de control i monitorització, amb l'opció d'un 
mòdul de generació elèctrica.  
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I. Marc socio-econòmic 

Les tecnologies revolucionàries són les que creen patrons culturals que les fan necessàries. La 
modernitat,  amb la proclamació dels Drets Universals de l'Home, no hauria pogut enfrontar-se 
amb l'esclavitud sense l'aparició de maquinària que substituís la ma d'obra barata. La 
incorporació massiva de les dones al mercat de treball, sense l'existència d'electrodomèstics, 
hauria requerit una transformació catàrtica de la cultura masclista. Les limitacions que imposa el 
medi natural, però, fa que aquests avenços tinguin els peus de fang.  

Les bateries es troben a la base de les grans transformacions socials dels segle XX. 

 

I.1. Història de les bateries electroquímiques  

Les investigacions que van fer possibles els descobriments científics del segle XIX en el camp 
de l’electromagnetisme i la química, haurien estat impossibles sense el desenvolupament de les 
bateries electroquimiques. La seva evolució ha anat de la mà de tecnologies com el telègraf i el 
telèfon, de l'automòvil, dels centres informàtics de dades, i dels aparells portàtils. [22,7]  

 

Fig I.1. Bateria de Bagdad 

Les primeres piles electrolítiques de que es té notícia 
van ser trobades en un jaciment a prop de Bagdad. Es 
suposa que van ser utilitzades, fa uns 2250 anys, per 
donar banys electrolítics d’or sobre plata, o de plata 
sobre coure, i consisteixen en un gerro de fang d’uns 
13cm d’alçada on s'introdueix una barra de ferro 
envoltada per un cilindre de coure. En omplir-la amb 
suc de raïm dóna 2V. Altres teories mencionen el fet 
que el coure era completament cobert per asfalt, 
aïllant-lo completament, i que eren recipients per 
conservar papirs.  

En qualsevol cas, van desaparèixer del museu de 
Bagdad, juntament amb molts altres tresors, al 2003, 
coincidint amb la invasió de l'exèrcit dels EUA. 
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A finals del segle XVIII, Alessandro Volta, de la Universitat de 
Pàvia, va mantenir una llarga discussió amb Galvani sobre la 
natura de l’electricitat. Aquest sostenia que provenia de les 
granotes amb què experimentaven. Volta opinava que l’origen era 
la diferència en els metalls amb què punxaven els animals. Al 
1800, Volta presenta un “organ elèctric artificial”, amb electrodes 
de zinc i plata separats per cartró mullat amb una solució 
d’hidròxid de sodi.  

A partir d’aleshores, els experiments amb diferents metalls i 
electròlits es succeeixen, principalment a França, Itàlia, 
Anglaterra, Alemanya i als EUA, passant a formar part 
indispensable de l’equipament dels laboratoris de recerca 
científica. Aquí ens centrarem en alguns desenvolupaments 
importants per a la indústria. Per un tractament més ampli, 
consulteu la referència [7] 

 

Fig I.2. ‘Organ elèctric 
artificial’ de Volta 

 

Poc després de que la indústria telefònica, amb l’adopció de micròfons basats en transductors 
actius i del procés de modulació, augmentés dramàticament la demanda de bateries, al 1878 
Alfred Niaudet publica el "Traité élémentaire de la pile électrique" describint més de cent 
dissenys diferents de cel·les electrolítiques. Les més utilitzades eren: 

A. D’una banda, les cel·les primàries no-polaritzables, amb voltatge de 2V, basades 
principalment en el dicromat de potassi (molt tòxic) com a electròlit, com la de Grenet (1840), 
amb electrodes de zinc i carboni i dicromat potàssic, utilitzada per Edison als sistemes 
elèctrics domèstics; o el disseny de Fuller (1852) d’una cel·la de gravetat, molt popular per 
aplicacions telegràfiques.   

B. La cel·la de Daniell, també no-polaritzable, amb 2 electrodes separats per una membrana 
semipermeable, i electròlits de sulfat de coure i àcid sulfúric. El disseny de Smée, amb 
electrodes de Zn i Cu, i voltatge d’aproximadament 1V, va ser popular a la indústria 
d’electrodeposició. 

C. Cel·les depolaritzants, basades en electrodes de Zn i Pt, C o Fe, i dos electròlits, d’àcid 
nítric i sulfúric amb voltatge de 1’9V, originalment desenvolupades al 1839 per Grove. Els 
compostos oxidants absorveixen l’hidrògen, impedint la formació de bombolles passivadores. 
Es va convertir en la preferida dels primers telègrafs americans fins que es va descobrir que 
el diòxid nítric que omplia les oficines de telègraf era verinós. 

D. El disseny de Leclanché (1868), utilitza un càtode format per un pot porós plé d’una 
mescla de MnO2 i carboni, i un ànode de zinc amb forma rod suspès en un contenidor de 
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vidre, I un electròlit de clorur amònic (ClNH3?). El MnO2 fa la funció de depolaritzant, en 
absorvir l’hidrogen. Vint mil d’aquestes cel·les van ser utilitzades al sistema telegràfic. Bell les 
va fer servir als seus experiments. Es van utilitzar domèsticament per alimentar timbres de 
porta.  

Gassner va eliminar l’electròlit al 1886, creant la cel·la seca de Zn-C 

La majoria de les cel·les eren primàries, amb electròlits líquids i contenidors de vidre, però 
disenyades per ser reutilitzades, canviant els elements gastats que eren reprocessats.  

 

Aparició de la bateria de Pb-àcid 

Al 1859, Raymond Gaston Planté submergeix en àcid sulfúric un electrode d'òxid de plom i un 
altre de plom metàlic, comprovant que hi circulava un corrent elèctric entre els dos, i que un cop 
gastats, aquests podien regenerar-se subministrant-los un corrent elèctric extern. Els electrodes 
eren espirals, i donaven un corrent relativament elevat. 

 

Fig I.3.  Primers prototips comercials [22]  

La primera cel·la reversible havia estat desenvolupada 60 anys abans per Gautherot, amb 
electrodes de coure, però la inexistència de carregadors limitava la seva utilitat. Poc després, 
Fauré fa possible la explotació comercial amb la patent de plaques empastades, que 
incrementaren la capacitat i reduiren el temps de formació. 

El sector miner hi va trobar aplicacions al nou invent. Fins aleshores, els fusibles utilitzats en les 
detonacions no eren gaire fiables, causant accidents tràgics. La introducció de la detonació 
elèctrica va suposar una millora en la seguretat de les mines.  
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Les invencions de la època marcaren les tendències de la indústria i l’evolució paral·lela de les 
bateries durant el segle XX. Però no va ser altre que la indústria telefònica la que va impulsar la 
fabricació massiva de bateries. 

Algunes efemèrides significatives són: 

1881 Primer automòvil elèctric amb BPA per Touvé a França. 

1882 Primera central generadora d’electricitat, per l’Edison Electric Lighting Company, 
alimentant 2000 bombetes a partir de màquines de vapor i dinamos de 27Tm, 100kW i 110V.  

1883 Charles Edgar Fritts construeix el primer mòdul fotovoltaic pràctic, amb oblees de seleni 
cobertes de fulles d’or, aconseguint una eficiència d’un 1%. 

1885 Karl Friedrich Benz construeix el primer automòvil amb motor Otto, de 958cc, 0.75hp 
refrigerat per aigua 

1886 Carl Gassner patenta la cel·la seca de Zn-C, basada en la química de la cel·la Leclanché i 
contenidor-càtode de Zn. Va marcar l’inici de les piles d’un sol us, doncs no era reutilitzable.  

1892 Una patent de Hayes permet l’alimentació de les línies telefòniques amb bateries de Pb-
àcid de 24V en centrals distribuidores, eliminant la necessitat d’instalar magnetos i cel·les 
Leclanché a cada aparell.  

1893 La central de Niagara Falls, amb generadors de Westinghouse, genera el corrent altern 
proposat per Tesla marcant el decliu del corrent continu per la generació I transmissió.  

1900 Les vendes d’automòvils amb motors de combustió interna superen les de vehicles 
elèctrics.  

1903 Demostració del primer vehicle hibrid, per Krieger, un concepte introduit per Porsche 
(1899). 

1909 Beautey patenta la bateria segellada hermèticament.  

1912 Charles Kettering desenvolupa la patent de Dowsing (1896), proposant un sistema pràctic 
d’engegada de motors de combustió amb bateries. L’adopció del sistema per la General Motors 
va impulsar la demanda i desenvolupament de les bateries de plom àcid. Al 1915 la  Willard 
Storage Battery Company incloeix els separadors de cautxu I les carcasses de goma dura, 
disseny dominant durant 30 anys.  

1934 Elektrotechnische Fabrik Sonneberg fabrica les primeres bateries de plom segellades amb 
electròlit gelificat. Al 1957, Jache desenvolupa el concepte VRLA, que no va ser comercialitzat 
fins els 80. 
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1961 Riley, treballant per Black&Decker, inventa el primer taladre amb bateria. No va ser fins el 
1985, amb el tornavís elèctric de Skil, que les eines amb bateria van ser acceptades pel mercat.  

1967 Comença el desenvolupament de la tecnologia AGM, per The Gates Corp. Aplicada per 
primer cop al 1985 en aeronaus militars.  

Als anys 80, la proliferació de centres de dades, amb especials exigències en el 
subministrament elèctric, estimula el desenvolupament de les bateries VRLA. Després d'alguns 
incidents catastròfics en instal·lacions de SAIs [38], l'atenció es va centrar en limitar el perill de 
degradació tèrmica, amb el disseny de contenidors apropiats, la millora de la ventilació a 
l'emplaçament de les cel·les, i de controls electrònics. Més tard es van millorar els components 
interns, investigant  la corrosió de les graelles, millorant els separadors i el balanç dels 
components actius. La compressió dels electrodes ha reduit la variabilitat entre cel·les. Els 
catalitzadors i additius han reduit la pèrdua d'aigua.  

L'immens creixement del mercat de bateries al segle XX va ser ocasionat per la invasió de 
l'automòbil, ocupant un paper central en el sistema elèctric i bàsic per a l'engegada, i absorbint 
més del 75% de la producció mundial de plom. [2] 

Des de la concepció de Tudor, l'avenç en la tecnologia de materials i mètodes de producció, i la 
consciència dels perills del plom en l'ambient i la salut, així com les noves aplicacions i 
requeriments, han marcat l'evolució d'aquest sistema acumulador.  

 

El cas de les VRLA   

Les noves invencions porten implícits els seus propis modes de fallida. A l'igual que el clauer, 
invent que permet perdre moltes claus de cop, el cas de la introducció de la tecnologia VRLA és 
un cas paradigmàtic. 

Als anys 80, quan les FLA eren norma als SAIs, hi havia una demanda per reduir el cost i el 
volum dels sistemes. 

Les primeres versions de VRLA monobloc, aparegudes per satisfer aquesta demanda, eren 
molt semblants a les SLI amb petites modificacions: major espessor del contenidor per resistir la 
pressió interna dels gasos; estructures amb Sb; espessor de plaques lleugerament major.  

Amb les AGM-VRLA, van apareixer nous modes de fallida. Corrossió als connectors, 
degradació tèrmica (per la sensibilitat del Sb a la temperatura, i poca circulació d'aire en llocs 
d'instal·lació), assecat dels separadors, Les fallides eren frequents, i en alguns casos es van 
arribar a produir incendis.  
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Durant els anys '80 i els '90, la indústria es va negar a acceptar la responsabilitat en els 
accidents. Amb el creixement de les queixes dels usuaris, es van redissenyar els productes i els 
processos de fabricació, i es va fer un esforç formatiu per la instal·lació, operació i manteniment 
correctes de les VRLA. En aquest període van aparèixer millores significatives, com els aleatges 
de Pb-Ca-Sn, materials pirorretardants, terminals de coure, materials plàstics millorats, 
reforçament dels contenidors sense impedir la transmissió de calor. Es va reduir la corrossió 
dels conductors, optimitzar el volum d'electròlit, millorar la detecció de fuites, i verificar la qualitat 
del producte amb proves de descàrrega ràpida. Els armaris es van redissenyar per millorar els 
fluxes d'aire. Es va identificar l'arrissat del corrent com un indesitjable ciclat d'alta frequència, i 
es va conèixer que hi havia més transferències d'energia de les esperades per petites 
pertorbacions del subministre.  Els processos de càrrega van ser afinats, compensant el 
voltatge amb la temperatura. Van aparèixer nous mètodes de monitorització de l'estat de les 
bateries. Es va aconseguir conèixer en gran part els processos inherents a la tecnologia, i amb 
això la seva acceptació [38]. 

 

I.2. Dades de mercat 

El plom ha anant retrocedint en les seves aplicacions industrials (canonades, additiu 
antidetonant en combustibles, entre d'altres) atesa la seva nocivitat per la salut, per concentrar-
se gairebé exclusivament en el mercat de les bateries. En aquest cas el plom queda confinat a 
dins d'una carcassa, i excepte accident o negligència pot ser recuperat amb mínimes emissions.  

El consum mundial de plom va ser de 6.250 milers de tones al 1999, amb un creixement 
aproximat d'un 1% anual, corresponent el 32% a Europa, el 36% a Amèrica i el 29% a Asia. La 
producció secundària de plom, a partir de bateries usades, va ser de 2.810 milers de tones, un 
45% del consum [2]. Els usos d'aquest plom van ser, per al mateix any: 

Bateries de plom   71% 
Pigments 12% 
Extrusions 7% 
Munició 6% 
Cobriment cables 3% 

Taula I.1.  Usos del plom, 1999 [2] 

Darrerament, els sulfurs de plom són objecte d'interés pel seu potencial d'aplicació en generació 
fotovoltaica, sensors d'infrarroig i altres aplicacions optoelectròniques, a causa de les seves 
propietats òptiques.  
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Les aplicacions de les bateries de Pb-acid queden reflectits en les següents taules, amb dades 
percentuals de 1995: 

 

 Europa EUA Japó Altres Total 

Automoció 19 30 9 13 71 

Industrial 13 8 2 1 23 

Altres 1,2 2 1,5 0,3 5 

Taula I.2.   Aplicacions de les bateries de plom-àcid, 1995 [2] 

 

Regió         SLI Altres 
transport 

Standby Regulades 
per 

vàlvula 

Generic Total 

Alemanya  128 24 18 7 5 182 

França       113 18 15 6 3 155 

Regne Unit 58 29 13 15 9 124 

Itàlia     90 11 12 4 1 118 

Espanya  66 8 3 1 - 78 

Escandinàvia 57 12 7 1 - 77 

Altres        29 5 2 1 - 37 

Total             541 107 70 35 18 771 

%                  70 14 9 5 2 100 

Taula I.3.   Consum de bateries a Europa, milers de Tm, 1995 [2] 

 

Al 2004, als païssos de l’associació Eurobat, el mercat de les bateries secundàries va ser de 
19B€, representant un 30% del mercat mundial, amb la següent distribució:  
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Sector %  Tecnologia %  Automoció 
+ indústria 

% 

Automoció 53  Pb-àcid 70  Pb-àcid 96 

Portàtils 26  Li-ió 20  NiCd 2’5 

Industrials 21  NiCd 6  Altres 1’5 

   NiMH 3    

   Altres 1    

Taula I.4.   Mercat de bateries secundàries a païssos Eurobat, 2004 [34] 

Respecte les dades del 1995, s’observa un important creixement de les aplicacions portàtils i 
industrials, les primeres de la mà del mercat 4C i la tecnologia ió-Liti, i les segones per la 
proliferació de centres de dades i sistemes d’alimentacio ininterrompuda (SAIs). 

La tecnologia del NiCd està en vies de desaparició per la seva nocivitat ambiental. 

El nombre de bateries consumides pel sector automobilístic per regions depèn de factors com: 
tamany i característiques del parc automobilístic, producció de vehicles i nombre de bateries per 
vehicle, vida mitjana de les bateries, i del balanç comercial entre importacions i exportacions. 

No existeixen estudis exhaustius sobre la vida de BPA, però es considera que de mitjana duren 
entre 20 i 24 mesos. Existeixen algunes dades per païssos industrialitzats (1995), que reflexen 
la influència del clima: 

Europa occidental  5’3 

Canadà  5’0 

Japó  4’5 

Austràlia  3’1 

EUA  3’0 

Brasil  2’4 

India  1’8 

Taula I.5. Vida mitjana de les bateries SLI, en anys [2] 

A nivell mundial, al 2003 es fabricaren 110 milions de bateries pel mercat automovilístic, amb un 
80% destinat a la reposició de bateries gastades, i un parc de 650 milions d’automòvils en ús. 
Es van vendre 10 milions de vehicles elèctrics lleugers.   
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Les estimacions per al 2008 preveuen un volum de mercat de $65 bilions. Les vendes de 
bateries per a vehicles elèctrics s’estima en uns $250 milions, amb un creixement anual proper 
al 50%. [7] 

Molts païssos depenen exclusivament de la producció secundària de plom, entre els que es 
troben Espanya, Portugal, Brasil o Filipines. Això impulsa un mercat internacional de bateries 
usades, formalment prohibit pel tractat de Basilea, per evitar la proliferació de fundicions amb 
males condicions sanitàries i ambientals, o la creació d'abocadors de sustàncies tòxiques a 
païssos amb escasses regulacions ambientals.   

La composició de les bateries de Pb-àcid queda il·lustrada en les següents taules.  
 

 Material reciclable SLI 

12V, 44Ah 

Tracció 

24V, 500Ah 

 Plom     8.4 262.7 

 Plàstic  1.1 35.4 

 Electròlit  3.8 83.5 

 Acer   - 58.4 

 Coure   - 1.7 

 Pes total (kg)   13.3 441.7 

Taula I.6.  Composició mitjana de bateries de Pb-àcid [2] 

 

Metall Concentració (mg/l) 

Plom, partícules  60-240 

Antimoni 20-175 

Ferro  20-150 

Calci  5-20 

Zinc  1-13 

Plom, dissolt  1-6 

Arsènic  1-6 

Estany  1-6 

Taula I.7. Composició de l’electròlit d’una bateria de Pb-àcid gastada [2] 
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Segons un estudi del Centre Internacional per a la Gestió del Plom [22], als païssos de la OCDE 
es recupera un 96% del plom utilitzat a les bateries. Encara és possible, però, millorar la 
sostenibilitat de la tecnologia de Pb-àcid en múltiples aspectes: 

· millorant el disseny per millorar la reciclabilitat 

· utilitzant indicadors com l'anàlisi de cicle de vida (LCA), i adoptar eines de gestió ambiental 

· adoptant normes internacionals, de la sèrie ISO 14000  

· estudiant l'aplicabilitat de mecanismes com ecoetiquetes.  

· recolectant de dades per possibilitar la presa de decisions en planejament i regulació ( such 
as chemical analysis, environmental monitoring, historical lead indexes, etc.) 

· adaptant els mecanismes de reciclatge a les realitats socioeconòmiques de cada regió  

La industria europea de bateries (EuroBat), amb 40.000 treballadors, s'adhereix als principis de 
la política ambiental europea, que consisteix bàsicament en [34]:  

· establir sistemes tancats, que assegurin alts nivell de recolecció i recuperació 

· disminuir l'impacte ambiental de l'us de recursos i el seu malbaratament 

· disminuir el consum d'energia i materials 

El mercat de les bateries de Pb-àcid segueix creixent principalment per l'empenta de 
tecnologies com la fibra òptica i les comunicacions sense cable, la proliferació de sistemes 
d’alimentació ininterrompuda, i per l’increment del parc automovilístic, amb models cada cop 
més electrificats. La millora de les seves prestacions i els preus competitius les fan una de les 
solucions preferides per a l'emmagatzematge d'energia. 

En aquest marc, els fabricants proven de posicionar-se en un mercat en expansió formant 
aliances estratègiques, diferenciant els productes en termes de característiques i durabilitat, i 
oferint llargues garanties. 
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I.3. Cicle de vida 

La minimització de l’impacte ambiental de qualsevol tecnologia ha de guiar-se per la regla de les 
3R: reducció, reutilització i reciclatge.  

La reducció implica: correcte dimensionament i selecció en el disseny del sistema, utilització i 
manteniment apropiats, millora de les característiques del producte i optimització del procés de 
fabricació. 

Les taxes de reciclatge de bateries són força elevades, encara que la fracció que no torna al 
cicle pot tenir un impacte ambiental important per la toxicitat dels elements emprats. Algunes 
millores en el disseny, i la implementació d’estandars sobre els materials i al·leacions utilitzades 
milloraria les taxes de recuperació i el balanç energètic. 

En quant a la reutilització, s’ha de tenir en compte que algunes aplicacions necessiten 
especificacions menys crítiques que d'altres. Això possibilita que després de donar servei en 
una aplicació exigent, acabi la seva vida útil en una altre aplicació que ho sigui menys. Als 
vehicles elèctrics, per exemple, la fi de servei se sol establir al 80% de la capacitat o potència 
nominals, el que permet utilitzar-les a aplicacions que demanen una baixa potència, com 
sistemes d'electrificació rural. La reutilització ha de ser favorable per rebaixar els costos 
d'ambdues aplicacions. Les tècniques de reacondicionament de bateries poden ajudar a millorar 
la qualitat del producte reutilitzat i el balanç energètic del cicle de vida.  

Un estudi als EUA [37], on existeixen mercats de segona mà de bateries provinents de vehicles 
elèctrics industrials, SLI i Li-ió reacondicionades, indica que bateries de Ni-MH usades a 
vehicles elèctriques són competitives en prestacions amb bateries de Pb-àcid noves per a 
aplicacions estacionàries. 

En canvi, aquest estudi considera que, per la seva vida limitada, és poc viable la reutilització de 
bateries de Pb-àcid provinents de EV, tenint en compte els costos de reacondicionament, 
proves i reempaquetat. 

Una empresa de Baltimore, EUA, dedicada al desballestament de vehicles, utilitza un aparell de 
l'empresa Pulsetech, per recuperar bateries afectades de sulfatació, revenent-les a uns 25$ a 
empreses amb flotes d'automòvils, un preu avantatjós comparat amb els 1,50$ que paguen les 
plantes de reciclatge.  

International Business Club, una companyia canadenca, utilitza un aparell anomenat Batteries 
Tech 2000 que pot reacondicionar 10 batteries simultàniament en 20 hores. Anuncien que han 
venut desenes de milers bateries de SLI i de vehicles elèctrics reacondicionades amb garanties 
de 6 a 12 mesos, amb un 5% de devolucions.  
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La immensa majoria de les bateries utilitzades en petits sistemes energètics autònoms en 
païssos no-industrialitzats són de Pb-àcid, SLI o de cicle profund. Solen patir un manteniment i 
cicles de càrrega abusius, per manca de formació, d'atenció o de material. L'ús d'un senzill 
circuit electrònic, fabricable localment, que millorés la condició d'aquestes bateries constituiria 
un avantatge important per a la viabilitat econòmica d'aquestes instal·lacions.   
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J. Impacte mediambiental 

L'allargament de la vida de les bateríes electrolítiques pot tenir diverses implicacions: 

• la millora en l'eficiència energètica, fiabilitat, i costos de manteniment dels sistemes de què 
formen part 

• la reducció de producció, i de la capacitat del sistemes de recollida i tractament de residus, 
amb la reducció d'emissions associada 

• la reducció de la demanda, i per tant del preu 

• la millora en els balanços dels països importadors de bateries 

Les estratègies per aconseguir-ho haurien d'abastar diversos camps:  

• processos tecnològics 

o millora dels processos de fabricació de les tecnologies actuals 

o investigació en noves tecnologies més eficients 

o increment de l'eficiència en el reciclatge 

• formació dels usuaris 

o als cicles d'educació obligatòria 

o als manuals d'instruccions dels aparells que les incorporin 

• aplicacions de mercat 

o millora en el disseny dels productes que depenen de bateries (procediments de 
càrrega i equalització, gestió tèrmica, protecció) 

o trasvassament de bateries entre aplicacions amb diferents graus d'exigència 

La reducció de l'impacte ambiental d'aquestes mesures és difícil de quantificar. Tanmateix, 
centrant-nos en el mercat de les SLI, on es podrien aplicar les senzilles mesures de protecció 
suggerides a les conclusions, i estimant una fabricació de 150 milions de bateries SLI de 
capacitat mitjana de 50Ah, l'allargament de la vida mitjana de les bateries de Pb-àcid en un 10% 
(2 mesos) suposaria la reducció en el consum d'aproximadament: 

• 150.000 Tm de plom,  
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• 20.000 Tm de plàstics diversos,  

• 25.000 Tm de H2SO4 

• 1.500 GWht,  evitant l'emissió de 450 tones de CO2 (considerant 0'3kg CO2/kWht) 

Els efectes del tractament de polsació estudiat sobre les bateries és incert. El consum d'energia 
en les càrregues i tractament de les bateries durant l'experiment ha estat d'uns 7 kWhe. 

Els elements acumuladors d'energia han esdevingut fonamentals en la nostra cultura, i les línies 
d'investigació per millorar les seves prestacions semblen orientades al desenvolupament de 
noves tecnologies. Encara que el disseny i tecnologia de fabricació de la cel·la de Pb-àcid és 
susceptible de millora, les economies d'escala mantenen la seva competitivitat. 

L'energia utilitzada en la fabricació de les bateries de plom-àcid és equivalent a la continguda en 
100-200 cicles complets [12,36]. A partir de dades de fabricants (Genesis, GS Batteries) 
obtenim la seguent taula: 

PdD Cicles 
vida 

Energia 
entregada 

[cicles] 

Eficiència 
de càrrega 

[33] 

Pèrdues 
en càrrega 

 [cicles] 

Eficiència 
global  

100% 200 200 0'9 20 0'47-0'62 
50% 400-500 200-250 0'8 50-60 0'44-0'61 
30% 1100-1200 330-360 0'65 170-190 0'47-0'55 

Taula J.1.  Eficiència de les bateries de Pb-àcid 

S'observa que, encara que l'energia entregada durant el cicle de vida és més gran amb una 
PdD reduïda, l'energia perduda per ineficiència a la càrrega és també més gran. La PdD que 
maximitzi l'eficiència dependrà de cada bateria. L'energia entregada per una bateria de Pb-àcid 
al llarg de la seva vida és de l'ordre de l'energia utilitzada per a la fabricació, transport, 
reciclatge, i càrrega, el que implica que redueixi l'eficiència global de les transferències 
energètiques en les que participa entre un 38 i 46%. 

En quant al circuit polsador, considerant una bateria de 50Ah, un consum de 100mA, un 
tractament de polsació de 10 hores/cicle, i una influència nul·la en el cicle de vida, el consum 
acumulat durant la seva vida oscil·laria entre 4 i 7 cicles equivalents, reduint-se l'eficiència global 
en un 1%. 
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K. Pressupost del PFC 

 

Materials € 

Components electrònics 10 

Amortització d'aparells de laboratori 100 

Amortització d'aparells d'oficina 100 

Material fungible: piles, paper, CDs 15 

Energia: ordinador, càrregues bateries 5 

Total Materials 230 

 

Mà d'Obra Hores € / h € 

Experimentació amb bateries 80 50 4.000 

Recerca bibliogràfica 150 50 7.500 

Tractament de dades 60 50 3.000 

Modelat, simulació i construcció circuit 40 50 2.000 

Redacció de memòria 300 50 15.000 

Total Mà d'Obra 
  

31.500 

 

I.V.A.  16% 5.077 

Total Pressupost € 36.807 
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