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Resum 

El present estudi pretèn determinar l'efecte de l'aplicació de polsos elèctrics de l'ordre de 1kHz i 
1A de pic sobre l'estat i funcionament de les bateries de plom-àcid. En primer lloc, s'ha realitzat 
una cerca bibliogràfica per entendre els fenòmens físico-químics que hi tenen lloc i els modes 
de fallida principals. S'ha analitzat i construit un circuit generador de polsos elèctrics, i observat 
els seus efectes sobre dues bateries d'arrencada (SLI) deteriorades, definint un procediment per 
avaluar la seva evolució amb descàrregues controlades. El nombre de bateries analitzades no 
permet extreure conclusions sobre l'efectivitat del procediment, però sí realitzar algunes 
hipòtesis. Es proposa la realització de nous experiments per comprovar-les. 
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1. Glossari 

 

AGM (Absorvent Glass Material) – Material de fibres de vidre utilitzat en algunes bateries VRLA 
com a separador d'electrodes. 

BPA – Bateria de Pb-àcid (anglès: LAB, Lead Acid Battery) 

EdC – Estat de Càrrega, (anglès: SOC, State Of Charge) 

EdS – Estat de Salut, (anglès: SOH, State Of Health) 

FLA (Flooded Lead Acid) – Bateries amb electròlit no immobilitzat 

NAM – Material Actiu de l’electrode Negatiu 

PAM – Material Actiu de l’electrode Positiu 

SAI – Sistema d’Alimentació Ininterrompuda (anglès: UPS) 

SLI (Starting, Lighting, Ignition) – Bateries utilitzades per l'arrencada de motors d'explosió 

Vpc – Volts per cel·la electrol·lítica 

VRLA (Valve Regulated Lead Acid) – Bateries amb electròlit immobililtzat en un medi (gel o 
AGM) que afavoreix la recombinació dels gasos. Incorporen una vàlvula de seguretat per limitar 
la pressió interna. També s'anomenen SLA (Sealed Lead Acid) 
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2. Introducció 

A finals del segle XIX, poc després de la invenció de la bateria recarregable, Arrenius va 
identificar el problema i les causes de l’efecte hivernacle. Amb la creixent acceptació de la 
responsabilitat del sistema tecno-industrial en el fenòmen, el sector de les bateries afronta el 
repte d’augmentar la seva producció, fonamental per la viabilitat d'algunes tecnologies menys 
contaminants, reduint alhora les emissions i el consum de matèries primeres durant el cicle de 
vida dels seus productes. Per aconseguir-ho, no només s'han de fer esforços en quant al 
reciclatge; la millora en la formació dels usuaris, per assegurar un bon manteniment, i les 
possibilitats de reutilització ofereixen camins per reduir l'impacte d'aquests productes.  

El contingut energètic de les bateries, és a dir, l’energia necessària per a la seva fabricació, 
distribució i reciclatge, és elevat. Això redueix la seva eficiència energètica global a un 50% 
aproximadament, en cas de què arribin al final de la seva vida teòrica. Intervenen, però, molts 
factors que mantenen la vida mitjana molt per sota d'aquest límit. 

Els usuaris tenen un escàs coneixement, quan no incorrecte, de com tractar una bateria. Als 
manuals d'instruccions, ja sigui d'automòvils o d'ordinadors portàtils, la referència a la bateria sol 
limitar-se a poc més que constatar la seva existència. En el cas dels telèfons mòbils, l'oblit 
recorda les tècniques de disseny per a la obsolescència, per afavorir la renovació d'aparells, i 
per tant la innovació tecnològica.  

El seu cost és elevat: en sistemes fotovoltaics, aproximadament 1/3 del cost total; 50% en 
sistemes d'alimentació ininterrompuda (SAIs). Amb el temps, especialment si el manteniment no 
és adequat, o en climes càlids, es converteix amb diferència en la principal despesa del 
sistema. 

El mercat més important de les bateries de Pb-àcid, l'automobilístic, estimula l’adopció de nous 
sistemes de càrrega i control per allargar la vida dels acumuladors. Encara així, l'increment de 
càrregues elèctriques, les noves generacions de vehicles amb funció 'start-stop', híbrids i 
elèctrics, auguren un increment important en la demanda de bateries. 

Als primers automòbils, el preu de la bateria representava un 10% del cost total del vehicle. 
Actualment es trova al voltant del 1%. La fallida prematura de les bateries manté un volum de 
mercat que decreixeria en cas de fer-les més eficients, i el client accepta l'inconvenient de la 
poca durabilitat com a intrínsec al producte, a causa del preu relativament baix. 

Altres mercats en expansió, com el dels SAIs per centres de dades cada cop més grans, o el de 
les noves configuracions de xarxes elèctriques amb producció distribuida, asseguren el 
creixement de la demanda. D'altra banda, a certes regions sense electrificació, les bateries es 
fan servir com a mitjà barat per tenir iluminació, ràdio o televisió. Segons l'ITDG [40], al Perú és 
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habitual portar setmanalment la bateria al centre de recàrrega més proper, i a Sri Lanka unes 
300.000 bateries SLI es fan servir a la llar, amb un consum típic de 0’5 kWh/dia. La precarietat 
de les infraestructures per a la recollida i reciclatge en aquestes regions, suposen un risc de 
salut pública i ambiental important. 

  

Internet i la difusió de coneixements 

El motiu impulsor per la realització d'aquest estudi ha estat la convivència amb un sistema 
fotovoltaic aïllat en el que s'utilitzaven bateries descartades en altres aplicacions. L'existència de 
sistemes que reclamen la seva utilitat per a recuperar bateries sulfatades, amb molts testimonis 
favorables però sense haver trobat estudis exhaustius que els avalin, ha motivat la realització 
d'aquest treball.  

S'ha escollit un circuit disponible en internet per a l'autoconstrucció. Un estudi acurat, però, 
necessitaria d'una experimentació llarga en el temps, per avaluar la resposta de la bateria en 
condicions reals. Amb l’experiència guanyada en la experimentació sobre dues bateries SLI 
durant tres mesos, es farà una proposta de continuació de l'experiment, per determinar la 
viabilitat de la tècnica analitzada. 

Les possibilitats de difusió d'informació de la Xarxa Electrònica Mundial ofereixen molts 
avantatges, però també plantegen problemes. S'amplifiquen informacions falses o poc 
contrastades, encara que també es facilita la consulta de les fonts originals. Informacions 
pretesament científiques s'utilitzen com avals publicitaris de productes miraculosos, en diferents 
camps tecnològics, des de la medicina a la mecànica.  Moltes vegades és dificil trobar proves 
que avalin o desmenteixin la utilitat dels productes. Existeix, per tant, una certa indefensió. 
Esperem que el present treball aporti una mica de llum sobre el tema. 
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3.  Factors de degradació en les bateries de Pb-àcid  

Els modes d'ús inadequats de les bateries de Pb-àcid (BPA) porten sovint a l'envelliment 
prematur. Depenent de l'aplicació i del tipus de bateria, uns factors o altres seran els 
predominants. [1,2,3,4] 

En sistemes fotovoltaics aïllats (PV), la càrrega incompleta de les bateries sol ser la causa 
principal de degradació. En sistemes d'alimentació ininterrompuda (SAIs), l'arrissat d'alterna, la 
sobrecàrrega i la temperatura excessiva. En càrrega de flotació permanent, fallaran per corrosió 
de la graella positiva. Amb ciclatge freqüent, la degradació de la cohesió del material actiu serà 
determinant. 

Una bateria d'automòbil (SLI) pot durar fins a 6 anys, fallant finalment per corrosió de l’estructura 
de l'electrode positiu, però hi ha diversos factors que s'hi oposen, accelerant la degradació: 
càrregues incompletes, descàrregues profundes, períodes excessivament llargs sense ús, 
freqüents parades i arrencades, temperatures elevades, o nivells d'electròlit baixos.  

Amb aquests factors, la vida de les SLIs oscil·la entre els 6 i els 48 mesos, xifra que només 
superen el 30% de les unitats. 

En quant a les diferències tipològiques, la capacitat de la bateria regulada per vàlvula (VRLA) 
sol estar limitada per la degradació de l'electrode negatiu, que envelleix de manera lenta però 
constant i més ràpidament que el positiu. En les ventilades (FLA) usualment la capacitat 
col·lapsa ràpidament al final de la seva vida [5] 

La identificació dels modes de fallida en bateries de Pb-àcid no és senzilla per tres raons:  
i) les bateries són sistemes complexos, amb molts fenòmens que interactuen 

mútuament, i la dominància d'un per sobre dels altres depèn de factors ambientals i de 
construcció;  

ii) la vida de les bateries és llarga, i els experiments en condicions reals són processos 
llargs i costosos;  

iii) les proves accelerades afavoreixen uns modes de fallida per sobre d'altres.  

Els modes de fallida representen atractors en un procés caòtic. En sistemes complexes, on 
entren en joc moltes variables i paràmetres, és difícil discernir les causes dels efectes, les 
casualitats de les causalitats. Petites diferències en el disseny, els materials, les toleràncies de 
fabricació, o les condicions de treball, fa que s'entri en l'espiral d'un mecanisme de degradació o 
en un altre. D’altra banda, els resultats dels estudis són diversos i de vegades contradictoris, a 
causa de la influència de detalls del disseny, dels al·leatges emprats, i dels mètodes de 
construcció; la terminologia utilitzada és de vegades confusa.  
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Després d’un estudi bibliogràfic, a continuació es detalla, per a cada fenòmen, la descripció, els 
mètodes de detecció, les causes, efectes, remeis, i efectes secundaris dels remeis. L'esquema-
resum presentat a la figura 3.1, que sintetitza les interaccions entre els fenòmens analitzats, pot 
generar moltes lectures i, a tall d'exemple, es podria llegir així: 

El ciclat disminueix progressivament la coherència del material actiu del positiu (PAM), 
incrementant-se la resistència interna. Això, a més de reduir la potència, fa més ineficient la 
càrrega, amb el que la càrrega parcial prolongada, especialment amb sistemes amb càrrega 
d'oportunitat, és més probable. D'una banda, el tamany dels cristalls de sulfat augmenta, 
reduint-se la porositat de les plaques i la capacitat, augmentant encara més la resistència 
interna per disminució de la velocitat de difusió dels reactius; de l'altra, l'estratificació generada 
augmenta el desequilibri entre cel·les, quedant la capacitat limitada per la cel·la més afeblida. 
En sobrecarregar-se aquesta mentre les altres arriben a càrrega completa, pateix corrosió de la 
graella positiva, amb contaminació de l'electròlit, i disminució del potencial d'equilibri que implica 
encara més sobrecàrrega i augment de l'autodescàrrega, que també és incrementada per 
l'augment de la concentració de l'àcid a causa de la disminució del nivell d'aigua per electròlisi. 

Les accions preventives han de dificultar l'acció dels mecanismes de degradació interrompint 
els cercles de realimentació positiva, que s'identifiquen al gràfic per contenir un nombre parell 
de relacions indirectes, que corresponen als connectors vermells. 

   

En quant a la ‘sulfatació’ 

El terme 'sulfatació' ('sulfation' en anglès) és un residu dels primers dies del desenvolupament 
de les bateries de plom-àcid, quan els mecanismes de degradació eren menys coneguts [3]. 
S'usa de manera àmplia per descriure la inhabilitació d'una bateria. Amb el temps, han aparegut 
molts remeis cassolans, i s'han registrat moltes patents, per recuperar bateries ‘sulfatades’. 
Però les bateries poden fallar per múltiples causes, i la sulfatació pot ser causa, conseqüència, 
o ambdues coses alhora.   

La utilització confusa d'aquest terme implica que l'afirmació de que “el 80% de les bateries no 
arriba al final de la seva vida útil teòrica per causa de la sulfatació”, repetit a la publicitat de 
diferents aparells desulfatadors, sigui de difícil interpretació. Per això s'utilitza habitualment el 
terme 'hard sulfation', per referir-se a la passivació de l'electrode negatiu per formació d'una 
capa de sulfat. En aquest treball reservarem el terme 'sulfatació' per referir-nos a la 'hard 
sulfation'. 
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                  Fig 3.1. Interacció entre els principals fenòmens a la bateria de Pb-àcid 
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3.1.  Estratificació 

Descripció 

Acumulació d'àcid al fons de la cel·la en FLA [3,4] 
 

Detecció 

Comparació entre la densitat esperada per l'estat de càrrega (EdC) i la densitat en la superfície 
de l'electròlit.  
 

Causes 

En la càrrega, el H2SO4 format, cau al fons de la cel·la per la diferència de pes específic entre 
l'àcid sulfúric i l'aigua. Des d'allà es redistribueix lentament per difusió, i per l'agitació generada 
per la producció de gasos.  
 

Condicions afavoridores 

• En aplicacions estacionàries, amb voltatge de flotació massa baix.  

• Intensitat de càrrega menor a C/40, impedint un gasseig efectiu. 

• Cel·les d'altura major a 25cm.  
 

Efectes 

• Sulfatació, la mida dels cristalls de sulfat depèn de la concentració d'àcid 

• Corrosió del material actiu i augment de l'autodescàrrega en zones amb alta concentració 
d'àcid 

• Creixement dendrític en zones amb baixa concentració 

• Redistribució de la càrrega: S'inicia per la descàrrega preferencial de la part superior dels 
electrodes, per la menor resistència òhmica. La densitat a la part superior disminueix, 
desenvolupant-se un potencial de difusió. Aquest potencial queda curtcircuitat per les plaques, 
fluint càrrega de la part inferior a la superior. En la recàrrega, la part superior arriba a càrrega 
completa més ràpidament, dificultant la càrrega de la part inferior, amb la sulfatació conseqüent.  
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Fig 3.2a. Redistribució de la càrrega per 
estratificació, amb bateria en circuit obert [4]  

 

Fig 3.2b. Efectes de l'estratificació prolongada en 
l’electrode negatiu; la capacitat d'aquesta bateria 
era habitualment d'un 60% respecte la nominal. En 
una bateria sana, hi ha una corrosió uniforme a 
l'electrode positiu, mentre que el negatiu es troba 
intacte. [2] 

 

Prevenció 

• Gasseig: en càrrega intensiva es produeix l’electròlisi de l’aigua, produint-se gasos que agiten 
l'electròlit. A partir d'un 80% de càrrega, l'eficiència energètica és menor, essent el gasseig més 
gran.  

Un gasseig excessiu provoca corrosió de l'estructura dels electrodes i degradació del material 
actiu.  

• Les estructures d'antimoni creen, amb el temps, compostos d'antimoni que es dissolen en 
l'electròlit i es dipositen en l'electrode negatiu, induint l'evolució de gasos, el que redueix 
l'estratificació, però augmenta l'autodescàrrega i la pèrdua d'aigua.   

 



Pàg. 14  Memòria PFC 

 

Fig 3.3. Efecte sobre la capacitat del gasseig induit per l’al·leatge [3]  

• Agitació mecànica: s’empren bombes recirculadores d'electròlit en bateries estacionàries de 
grans dimensions. En aplicacións mòbils, s’agita per les vibracions pròpies del vehicle.  

• Càrrega d'igualació, periòdicament i després de descàrreguese profundes (v. annex F2).  

• Immobilització de l'electròlit: la gelificació (VRLA-gel) o els separadors absorbents (AGM-
VRLA), eviten l’estratificació però dónen lloc a modes de fallida específics. 
 

Comentaris 

El mercat evoluciona cap al disseny d'electròlit immobilitzat 
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3.2.  Degradació de l'electrode positiu  

Descripció 

Pèrdua de massa activa a l’electrode positiu per la pèrdua d'adherència amb la graella de plom. 
També se l'anomena efecte PCL, de l'anglés 'Premature Capacity Loss', o efecte 'Antimony 
Free'  [2,6]. 
 

Causes 

• Expansions i contraccions causades pel ciclat: El PbSO4 té una estructura cristal·logràfica 
completament diferent que la del PbO2. En la recàrrega el PbO2 precipita amb una estructura 
lleugerament diferent que la que tenia abans de la descàrrega. El ciclat repetit comporta, doncs, 
un canvi de morfologia de la PAM. Els colls que connecten grups de partícules poden perdre 
gruix fins que es trenquen. [4] 

• Durant les descàrregues intenses, la reacció té lloc inicialment al material adjacent a la graella, 
utilitzant l'àcid present als porus del material actiu. En recarregar a baixa corrent, el PbO2 es 
rediposita més uniformement en la superfície del material actiu del positiu (PAM). Això 
ocasionaria un lent desplaçament de la massa activa allunyant-se de la graella i cap a la 
superfície de la placa, augmentant la porositat i la presència d'acid al costat de la graella, 
permetent la formació de grans cristalls de PbSO4 que interrompen el contacte electrònic amb la 
resta del PAM.  

 

Fig 3.4. Placa positiva de bateria amb servei a un autobús urbà durant 6 mesos (3000 cicles amb 5-10% 
PdD) [4]  
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Prevenció 

• La resistència al ciclat depèn de diversos factors. Com més gruixudes les plaques, o menys 
poroses, més baixa és l'activitat a l'interior de la PAM, i més llarga la vida. Utilitzant pasta d'alta 
densitat, i curant la placa a alta temperatura, s'obté una baixa porositat i la formació de cristalls 
de sulfat de plom tetrabàsic (4PbO·PbSO4). La producció d'aquests cristalls produeix una 
robusta xarxa cristalina que incrementa la resistència mecànica del PAM, a l'estil de l'acer en 
formigó armat. També es pot limitar l'activitat del PAM rebaixant la concentració d'àcid [4] 

• La càrrega intensa genera un increment de temperatura que millora la coherència de les 
partícules de PbO2, potser per l'increment de la solubilitat dels ions Pb2+. La temperatura 
excessiva (>60ºC), però, augmenta la corrosió de la graella i la sulfatació. Hi ha, per tant, una 
temperatura òptima que maximitza el nombre de cicles de vida  [4]. 

• També s'utilitza la compressió mecànica amb els separadors per mantenir la coherència. Les 
plaques tubulars també aconsegueixen mantenir el PAM sota pressió, aconseguint vides de 
1500 cicles amb 80% PdD, C/5. Les VRLA poden assolir 800 cicles d'aquesta profunditat, 
mentre que les SLI no arriben als 100 [4]. 

• Additius: l'antimoni present a la graella del positiu, forma òxids d'antimoni hidratats que actuen 
com a ciment entre particules de PbO2 i entre aquestes i la graella [4]. Per contra, la dissolució 
d'antimoni en l'electròlit acaba dipositant-se a l'electrode negatiu, afavorint l'autodescàrrega. 
 

Condicions afavoridores 

• És el factor dominant de degradació en bateries sotmeses a ciclat, especialment en les que 
tenen un baix contingut d'antimoni ('Sb-free'). En SAIs, la utilització de carregadors amb un 
elevat arrissat d’alterna sotmet les bateries a microcicles repetits. 

• Les VRLA estacionaries són sovint dissenyades com a bateries d'alt corrent, amb plaques 
fines, semblants a les SLI, i poc resistents al ciclat, amb una vida mitjana d'entre 4 i 10 anys.  

 

Efectes 

• Desagregació del material actiu (‘shedding’): si els electrodes no estàn embolcallats o 
sotmesos a pressió, es forma una capa de residus al fons de la cel·la, composada 
aproximadament de 55-60% PbSO4; 25% PbO; 1-5% PbO; 1-5% Pb metàl·lic. Els dipòsits 
formen una capa conductora que pot curtcircuitar els electrodes. 

• Descens de la capacitat 
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3.3.  Pèrdua d'electròlit   

Descripció 

Descens del volum d'electròlit per pèrdua d'aigua [6,4] 
 

Causes 

• Gasseig per sobrecàrrega excessiva. 

• En condicions d'alta temperatura i baixa humitat, pot haver-hi pèrdua d'aigua a través del 
contenidor (en contenidor ABS de 5'5mm de gruix, a 30ºC, H.R.<40%, la pèrdua anual és del 
1%, i del 3% a 50ºC) [6] 
 

Efectes 

• Reducció de l'eficiència de càrrega: en VRLA, la velocitat del cicle d'oxigen (v. annex C2) és 
similar, en els primers cicles, entre AGM i gel. El ritme de recombinació d'oxigen augmenta amb 
la pèrdua d'aigua,  doncs hi ha més espai per la difusió de gas. Amb una pèrdua del 15% 
d'aigua, en les AGM augmenta x10, mentre que en gel només es duplica. Aquest efecte pot 
generar sobreescalfament i dur a l'excursió tèrmica (v.3.8) 

• Augment de la resistència interna: amb la mateixa pèrdua d'aigua, la resistència interna en 
l'AGM és superior al gel. Els porus en l'AGM són més grans que als electrodes, i per tant l’efecte 
de les forces capilars és relativament menor que amb gel, que es comporta com si tingués una 
porositat d'un ordre de magnitud més fina que l'AGM.  

• L'augment de la concentració d'àcid, incrementa no només l'autodescàrrega sinó també el 
voltatge reversible de la cel·la, requerint, per tant, un voltatge de càrrega més alt per assolir la 
càrrega completa. Si el voltatge de gasseig i flotació no s'adapten, l'electròlisi i l'autodescàrrega 
augmenten. El resultat és un EdC parcial i la sulfatació de les plaques.  

• Si el nivell de l'electròlit baixa fins a deixar les plaques a l'aire, la sulfatació és segura.  
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Prevenció 

• En cel·les ventilades, la pèrdua d'aigua és previsible, i el reompliment forma part del 
manteniment esperat.   

• Els al·leatges sense o amb baix contingut de Sb redueixen la pèrdua d'aigua. La majoria de 
SLI, i les estacionàries de placa tubular amb baix contingut d'antimoni són lliures de 
manteniment si el voltatge de càrrega és regulat apropiadament. Però la sobrecàrrega produeix 
una ràpida pèrdua d'aigua per electròlisi. Les bateries de tracció de plaques tubulars, per 
exemple, no toleren sobrecàrregues de més del 4%, pel que l'agitació de l'electròlit ha de fer-se 
preferentment amb una bomba de circulació.  

• L'electròlisi té lloc també en circuit obert, a taxes més baixes. La velocitat depèn de la 
temperatura i la concentració d'àcid.  
 

Condicions afavoridores 

• Al·leatges d'antimoni. 

• Bateries de cel·la inundada (FLA) 
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3.4.  Temperatura d'operació elevada  

Descripció 

Operació en temperatures fora del rang recomanat. [6, 7] 
 

Causes 

• Temperatura ambient elevada. 

• Insuficient dissipació del calor generat a la cel·la. 

• Sobrecàrregues incontrolades, o voltatge de flotació excessiu 
 

Efectes 

• Increment de la velocitat de les reaccions químiques: corrosió de la graella, autodescàrrega, 
solubilitat dels metalls, electròlisi.  

• Expansió dels materials dels electrodes, causant tensions i deformacions. Debilitament dels 
elements de plàstic. 

• Un increment moderat de la temperatura millora la coherència del PAM a la graella en 
condicions de ciclat elevat [4]. 

• L’alta temperatura redueix la impedància interna, incrementant la capacitat i la potència 
disponibles.  

• Increment de la pressió: la pressió excessiva pot causar curtcircuits, interrupció del circuit 
elèctric, deformació I ruptura del contenidor, el que s'evita amb vàlvules de seguretat.  

• Disminució dels potencials d'equilibri, aproximadament -20mV/ºC, provocant sobrecàrrega 
sense la regulació adequada.  

• Les baixes temperatures perjudiquen el comportament de les bateries, disminuint la seva 
capacitat efectiva, però les altes durant llargs períodes redueixen dràsticament la seva vida útil: 
per cada 10ºC d'increment per sobre de 20ºC, la vida de la bateria es redueix en un 50%. 
L’eficiència de càrrega a 60ºC pot baixar fins al 60%. 
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Fig 3.5. Evolució de la capacitat per diferents temperatures [8] 
 

Condicions afavoridores 

• Les VRLA són més sensibles a condicions d'operació desfavorables que les FLA. 

• Les aleacions de PbCa són especialment sensibles,  per creixement de l'estructura a causa de 
la corrosió intergranular. 

• El disseny de bateries amb més energia especifica comporta l’empitjorament de la seva 
capacitat de dissipació tèrmica.  

• La temperatura de congelació de l’electròlit depèn de la concentració de l’àcid. En estat 
carregat, es troba al voltant de -30ºC.  
 

Prevenció 

Per bateries de poca potència, els circuits de protecció basats en voltatge solen ser suficients. 
Per altes potències, la gestió tèrmica és important. 
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3.5.  Curtcircuitat  

Descripció 

Contacte entre el material actiu dels electrodes [3,4] 
 

Causes 

• Descàrrega profunda prolongada: Quan la quantitat d'àcid és baixa per disseny, essent el 
factor limitant de la capacitat, la concentració d’àcid es gairebé nul·la en descàrrega completa. 
En solució 0'1M H2SO4, la solubilitat del PbSO4 a 25ºC és de 1'6·10−5 mol/l, mentre que en aigua 
pura és 10 vegades més gran, el que li permet precipitar de forma voluminosa en forma de 
dendrites que omplen els porus del separador.  En càrrega, el sulfat és reemplaçat per plom 
metàl·lic, creant microcurtcircuits que descarreguen la bateria lentament. 

Aquest fenòmen també es conegut com 'hydration', o 'metal·lització dels separadors'. 

• Quan les partícules de PbO2 perden contacte elèctric amb la matriu, es recobreixen amb 
PbSO4 precipitat químicament. Aquestes partícules parcialment sulfatades queden dissoltes en 
l'electròlit (donant-li color marró fosc), i poden arribar fins a les plaques negatives, on poden ser 
reduides a plom metàlic, formant dipòsits que poden provocar curtcircuits.  

• Els separadors i l'encapsulat eliminen la possibilitat del curtcircuitat a través de la capa de 
sedimentació. Però el volum del PAM canvia gradualment, degradant l'encapsulat o el 
separador, i possibilitant el contacte entre electrodes.  

També la corrosió intergranular a la graella positiva, en al·leacions de Ca, pot fer que l'ànode 
creixi fins que els rebords arribin a tocar el càtode.  

• L’acumulació de partícules desagregades al fons de les cel·les pot crèixer fins a un nivell en 
què posi en contacte els electrodes. 
 

Efectes 

• Estat permanent de càrrega insuficient, amb sulfatació.  

• Acceleració de l’autodescàrrega. 

 

Condicions afavoridores 
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• Baixa concentració d’àcid. Estratificació.  

• Separadors massa fins o amb porus massa grans. 
 

Prevenció 

• Utilitzar solucions amb àcid en excés.  

• Afegir electròlit de suport (0'1mol/litre de sulfat de sodi, Na2SO4), que redueix la solubilitat del 
PbSO4 quan s'esgota l'àcid, evitant el creixement dendrític  

• Encapsulat dels electrodes 

• Sembla que les dendrites podrien arribar a desfer-se amb la càrrega amb polsos d'alta 
intensitat, encara que els resultats no són clars [7] 
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3.6.  Passivació de l'electrode positiu  

Descripció 

Augment de la resistència elèctrica entre la graella i la masa activa [3] 
 

Causes 

Formació d'una capa passivadora no-conductiva de PbOx, amb x=1-1'5, i una capa aïllant de 
PbSO4 entre l’estructura i la masa activa, en graelles de Pb-Ca o amb contingut en Sb<1,5%. 
L'efecte té lloc especialment després de cicles profunds amb recàrrega completa. 
 

Efectes 

La pel·lícula formada, d'espessor d'unes poques capes moleculars, redueix la corrosió de la 
graella, però en fer-se gruixuda augmenta la resistència interna.  
 

Prevenció 

• Graelles amb alt contingut de Sb 
 

Recuperació 

En bateries de cicle profund amb graelles d'alt contingut d'antimoni (~5% Sb),  els òxids 
passivadors generats (PbOx, amb x<1'5) poden ser convertits en conductius (PbOx, amb x>1'5) 
amb voltatges per sobre de 14'7 volts (2.45 Vpc) [2]. El gruix de la pel·licula o la corrosió de la 
graella poden limitar la recuperabilitat.  
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3.7.  Sulfatació  

Descripció: 

Passivació dels electrodes, especialment el negatiu, per la formació de cristalls de sulfat de 
plom amb baixa activitat electroquímica.  [3,4,9,10] 

 

Fig 3.6. Fotografia de cristalls de PbSO4 formats química (a) i electroquímicament (b) [10]  
 

Els cristalls de sulfat de plom formats químicament tenen una superfície llisa, mentre que els 
formats electroquímicament tenen superfície rugosa (fig 3.6). Es considera que la superfície llisa 
implica una alta densitat i estructura monocristalina, amb baixa activitat. La superfície rugosa 
indica la presència de vacants en l'estructura, o una estructura policristalina, amb alta activitat.  
 

Detecció: 

• Augment de la resistència interna en càrrega. 

• Disminució de la capacitat 

• Baixa densitat d'electròlit (<1,25g/cm3) després de càrrega d'equalització. 
 

Causes 

S'han proposat diferents models.  

i) En llargs períodes amb un baix EdC, es produeix una recristal·lització del sulfat de plom [3] 
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Fig 3.7. Model de sulfatació per recristal·lització [10]  

El Pb2+ dels cristalls formats electroquímicament, en circuit obert es dissol i recristal·litza 
químicament sobre els cristalls vells. 

ii) En VRLA, durant la càrrega de flotació es poden produir les condicions que possibiliten 
una reacció de sulfatació que redueix la capacitat de l'electrode negatiu (v. annex C3)  

iii) Conversió d’enllaç iònic a covalent [11]: Els cristalls de sulfat de plom tendirien a 
augmentar la seva estabilitat amb el temps, passant a nivells energètics inferiors: els enllaços 
iònics es transformen en covalents, de nivells energètics successivament inferiors. Les 
patents de circuits desulfatadors solen basar-se en aquesta teoria, però no s'han trobat 
articles científics que l'esmentin. 

 

Efectes 

• Els cristalls estables bloquegen l'accés als porus dels electrodes, disminuint la seva superfície 
activa.  

• El descens de la solubilitat dels cristalls de PbSO4 redueix la concentració de Pb2+, 
augmentant el potencial electroquímic dels electrodes. La solubilitat depèn de la concentració 
d’àcid i de la temperatura. La concentració de Pb2+ , al seu torn, depén de la superfície total dels 
cristalls.  

• El procés de càrrega és molt ineficient, generant calor. L'augment de la temperatura fa baixar 
el voltatge ideal de flotació, amb el que, en els carregadors que depenen només del voltatge per 
subministrar corrent, el corrent augmenta, causant pèrdua d'aigua i danys als electrodes.  
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Condicions afavoridores 

• Càrrega incompleta durant llargs períodes (situació habitual en sistemes fotovoltaics) 

• Autodescàrrega elevada 

• Concentració d'àcid elevada, per estratificació o pèrdua d'aigua  

• En VRLA, l'ingrés d'oxigen atmosfèric per defecte de les vàlvules, pot agreujar la sulfatació. 
 

Prevenció 

• Càrrega periòdica completa 

• L'utilització d'additius expandidors (BaSO4, ligno-sulfonats, pols de carbó) inhibeix la formació 
de cristalls monocristal·lins. 

• En VRLAs, l'ajustament precís del voltatge de flotació pot afavorir unes reaccions secundàries 
per sobre d'altres (v. C.3)  

• Aplicació de corrents de petita intensitat i alta freqüència (v. 4.4) 

• Additius nucleadors, per afavorir la creació de cristalls més petits, el que augmenta la 
superfície de reacció, augmentant la velocitat de càrrega  [9] 

• Additius conductors, que asseguren el transport de càrrega al voltant dels cristalls  [9]  
 

Recuperació 

S'han proposat diverses tècniques, que es discuteixen en l'apartat 4. 
 

Comentaris 

La sulfatació excessiva també es coneix com a sulfatació dura ( “hard sulfation”), per distingir-lo 
del terme “sulfation” que fa referència a un mode de fallida general.   
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3.8.  Corrosió de l'estructura anòdica  

Descripció 

Debilitament de l'estructura de la graella, dificultant la transferència de càrrega [6,3,4] 
 

Causes 

El contacte del PbO2 amb el Pb de la graella, resulta en una reacció termodinàmicament 
espontània, encara que molt lenta, produint sals de plom. Un cop generada la primera capa, el 
mecanisme de corrosió més probable és el transport d'ions a través d’aquesta, amb el 
moviment d'aigua adsorbida des de l'electròlit fins a la interfície PbO2 / Pb [4]. L'aigua reacciona 
a la superfície dels grans de PbO2 formant grups OH d'acord amb:  

H2O + PbO2∗ → PbO(OH)2*     [eq. 3.1] 

on ∗ indica llocs a la superfície. Aquests grups OH permetrien la circulació de protons, amb el 
que el PbO2 producte de la corrosió precipita a la interfície Pb/PbO2, i no a la del PbO2 amb 
l'electròlit.   

 

Fig 3.8. Placa positiva d’una bateria SLI després de 5 anys de servei [4] 

Com el PbO2 és més voluminós que el Pb, la capa de PbO2 existent és desplaçada. El nou 
PbO2 precipita, en absència d'àcid, en la forma α. La capa de corrosió actúa com una 
membrana selectiva d'ions, impermeable als ions sulfat. Depenent del sobrevoltatge, la película 
de corrosió pot contenir, per sota d'una capa externa de PbSO4,  PbO·PbSO4 ,  3PbO·PbSO4 ,  
PbO o PbO2. 

 



Pàg. 28  Memòria PFC 

Fig 3.9. Mecanisme de corrosió de la graella positiva 
durant flotació o sobrecàrrega [4] 

Fig 3.10. Mecanisme de corrosió en circuit obert [4] 

 

En càrrega de flotació o sobrecàrrega (fig 3.9), la velocitat de corrosió s'incrementa per 
l’acceleració dels processos d’ionització i transport a prop de la interfície PbO2 / Pb. En VRLAs, 
el corrent absorbit per l'evolució d'oxigen és dos ordres de magnitud superior al de la corrosió.  

En circuit obert (fig 3.10), la oxidació del plom de la graella és simultània a la reducció de PbO2 
a la interfície PbO2 / electròlit. 

La formació de sulfat de plom a la capa de corrosió ocasiona estrés mecànic, formant 
esquerdes que acceleren el transport d’aigua i per tant el ritme de corrosió. La corrosió no és 
uniforme, i també es produeix corrosió intergranular.  
 

Detecció 

Disminució del voltatge a les descàrregues per augment de la resistència interna. 

 

Efectes 

• Augment de resistència interna.  

• En al·leatges de Pb-Ca, la corrosió intergranular pot produir creixement de l'estructura 
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• La corrosió també pot ser un problema a les parts metàl·liques que connecten les plaques, 
especialment a 10-20mm per sobre dels separadors. La utilització d’al·leatges sense Sb, i amb 
un contingut d’un 2% de Sn elimina el problema. 
 

Condicions afavoridores 

• Voltatges de càrrega excessius, o càrregues de flotació constants (SAIs) 

• El major voltatge de flotació utilitzat a les VRLA per reduir la sulfatació del càtode, origina un 
sobrevoltatge a l’ànode de més de 50mV fent que la corrosió en VRLA pugui doblar la de les 
tubulars ventilades.  

• Durant les descàrregues profundes, els productes de la corrosió, i per tant les estructures 
cristal·logràfiques, varien, provocant estrès mecànic en la pel·lícula i esquerdes que faciliten la 
corrosió.  
 

Prevenció 

• Afinació dels voltatges de càrrega 

• La producció d'una estructura de gra fi, a través de additius (Se en Sb-Pb, Al en Pb-Ca-Sn), o 
controlant en fàbrica les taxes de refredament de la placa després de la formació, o l'addició 
d'arsènic (0’15–0’25%) millora dràsticament la resistència a la corrosió de les graelles de Pb-Sb 
[4].  

• Els al·leatges amb >2%Sn són relativament resistents a la corrosió a potencials lleugerament 
per sobre del potencial reversible de Pb/PbSO4, possiblement perquè la presència d’una capa 
rica en Sn limita la dissolució del Pb. La oxidació de Sn a SnO es produeix a 300mV per sobre 
del potencial de la reacció Pb/PbSO4. Per sobre d’aquest potencial es generen compostos 
d’òxids de Pb i Sn que milloren la conductivitat de la capa protectora [4].  

• L’antimoni ofereix encara més resistència a la corrosió [4], però els òxids d'antimoni són 
relativament solubles en àcid, causant un increment en l'evolució d'hidrogen al càtode, 
especialment amb altes temperatures.  
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3.9.  Interacció entre cel·les en sèrie  

Descripció 

Acceleració de la degradació de l'estat d'una cel·la connectada en sèrie. [13] 
 

Causes 

En una batería de N cel·les en sèrie, el percentatge de fallides és més gran que N vegades el 
percentatge de falles de les cel·les individuals, a causa de la interacció entre elles. Les 
diferències causades per les toleràncies de fabricació, sumades a les petites diferències en les 
condicions d’operació, originen tensions que s’amplifiquen amb el temps i porten a les cel·les 
més febles a una fallida prematura.  

Durant la càrrega, una cel·la amb una capacitat lleugerament inferior, es carregarà abans que 
les altres, sobrecarregant-se mentre les altres arriben al final de càrrega. Això incrementa la 
seva temperatura i pressió, disminuint encara més la capacitat. Pateixen una descàrrega més 
profunda, amb el que els problemes s’accentuen, especialment amb descàrregues ràpides, en 
què poden arribar a voltatges negatius. 

La situació es complica quan s’utilitzen configuracions en sèrie-paral·lel, per augmentar la 
capacitat o la potència, doncs les bateries en paral·lel s’auto-equilibren. 
 

Condicions afavoridores 

• En bateries monobloc, les cel·les exteriors tenen més superfície en contacte amb l'exterior, pel 
que pateixen més les temperatures extremes.  

• Les VRLA són més sensibles a petites diferències en els voltatges de càrrega.  
 

Detecció 

• Diferència en voltatge, densitat o impedància entre cel·les.   

• Descens accelerat del voltatge en càrrega, i ràpida recuperació en passar a circuit obert.  
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Efectes 

Inhabilitació de cel·les en bon estat. 
 

Prevenció 

• Càrregues d'equalització 

• Protecció i gestió tèrmica 

• Utilització de vasos provinents de la mateixa sèrie de fabricació. 
 

Recuperació 

En bateries monobloc la degradació d'una cel·la implica la sustitució de la bateria sencera. En 
bateries amb vasos independents, la cel·la nova ha de ser seleccionada de manera que el seu 
estat sigui el més semblant possible al de la resta de cel·les.  

  

 



Pàg. 32  Memòria PFC 

3.10.  Fenòmens menys freqüents 

Bombolles atrapades 

En cel·les inundades, l'agitació insuficient de l'electròlit, per una intensitat de càrrega massa 
petita, pot causar l'acumulació de bombolles de gas que bloquegen la circulació de l'àcid, 
reduint la superfície activa i per tant la capacitat. 

 

Fig 3.11. Efecte de l'acumulació de gasos en la placa negativa  [1] 

 

Agregació de plom  

Els metals purs poden fusionar-se per contacte a temperatures molt per sota del seu punt de 
fusió, especialment quan hi són en forma de pols, formant agregats no-reactius. Per prevenir-
ho, s'utilitzen additius expandidors [3]. 

 

Connexions defectuoses  

Les soldadures que connecten les plaques dins d’una cel·la, o les cel·les en bateries monobloc, 
poden fallar després de pocs anys d'operació [3] 
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Excursió tèrmica ('thermal runaway')  

En VRLAs, amb càrrega a voltatge constant, si el corrent de càrrega és massa gran, l'augment 
de temperatura provocat per la resistència òhmica i la ràpida recombinació exotèrmica d'oxigen 
al càtode disminueixen la resistència interna, el que al seu torn fa augmentar el corrent de 
càrrega. Si la dissipació tèrmica no és suficient i el carregador no limita la càrrega, la 
temperatura pot crèixer perillosament, destruint la cel·la [3,7] 

 

Xuclat del contenidor  

Quan l'hidrogen produit a les reaccions no es recombina eficientment, s'acumula a l'espai per 
sobre de l'electròlit. En les VRLA, quan arriba a una certa pressió s'allibera per la vàlvula. 
Rarament s'assoleix una condició, sembla que en condicions de sobreescalfament, on 
l'hidrogen i l'oxigen es recombinen a velocitat suficient per crear una pressió negativa que 'xucla' 
el contenidor [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pàg. 34  Memòria PFC 

3.11. Dades estadístiques 

D'acord amb les estadístiques del Battery Council International [39], des del 1963 la vida útil de 
les bateries SLI als EUA augmenta uns 10 dies per any. Amb una mostra de 2681 bateries per a 
l'estudi del 2005, la vida mitjana als estats del nord arriba als 56 mesos, amb uns 9 anys de 
màxim, i les del sud, a 43 mesos i 8 anys de màxim. 

 

Fig 3.12. Distribució i vida mitjana dels diferents modes de fallida, segons estadístiques del BCI [39] 

 

Destaca el fet que el 14% de les bateries que entren a la línia de reciclatge encara són 
funcionals. La distinció entre els modes de 'plaques degradades' i 'curtcircuit' és de vegades 
difícil, i la seva suma es manté estable en el 60% dels casos.  
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4.  Processos de desulfatació  

Existeixen moltes tècniques que reclamen la seva efectivitat per reduir o prevenir la sulfatació 
[11]. Es basen en diferents principis físico-químics, i es podrien agrupar en: 

 i) ciclat repetit 

 ii) mètodes químics 

 iii) vibracions acústiques 

 iv) corrents elèctrics d’alta freqüència  

 

4.1. Ciclat repetit 

És el procediment que solen recomanar els fabricants. Segons proves dels laboratoris Sandia 
amb bateries ventilades Pb-Sb de cicle profund descarregades durant mesos, poden recuperar 
un 20-30% de capacitat després de 6 mesos de ciclats profunds. [1] 

Altres proves amb bateries de gel de cicle profund, amb àcid fosfòric a l'electròlit, descarregades 
durant mesos s'han recuperat completament amb repetits cicles profunds, amb càrregues de 
24h a 14,1V o 14,4V. 

Pot eliminar els cristalls de formació recent, però no els més antics i estables. Es pot considerar 
un mètode agressiu, doncs els alts voltatges poden erosionar l'estructura de l’electrode positiu, 
a més de ser altament exotèrmic, causant estrés mecànic als components i pèrdua d’aigua. És 
un procés lent, que no és viable en sistemes aïllats. 

La prova DIN per a recuperació de sobredescàrregues, estableix la descàrrega a 0'05C fins a 
10'2V, seguida de descàrrega durant 28 dies amb una resistència de 5Ω [14]. 
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Fig. 4.1. Test de recuperació després de descàrrega C-1 fins a 9V, seguida de emmagatzematge de 28 
dies a 50ºC. Càrrega a voltatge constant de 14'7V , amb límit de corrent de 0'125C10 als 2 primers cicles, i 
de 1C10 als restants [14]  

 

4.2. Mètodes químics 

S'han utilitzat additius quelants, com l'EDTA, per desfer els cristalls de PbSO4. Aquests agents 
segresten els compostos metàl·lics, eliminant els dipòsits estables de sulfats. Els promotors, 
però, no expliquen per què ataca el PbSO4 i no el Pb o el PbO2. Després del tractament s’ha de 
reemplaçar l’electròlit, el que suposa tractar amb un residu altament contaminant, o restituir 
l’àcid perdut. 

De vegades es recomanen per sulfatacions severes, abans d’altres tractaments.  

Encara que hi ha molts testimonis sobre la seva eficàcia, no hem trobat informes fiables que ho 
avalin.  

Existeixen additius, però, que afegits als materials actius dels electrodes promouen la nucleació 
o milloren la conductivitat, evitant la creació de cristalls grans i facilitant l’acceptació de càrrega. 
[9] 

 

 

4.3. Vibracions acústiques 

El mètode anomenat 'Active-Grid Technology (AGT)' [11] utilitza una “llàmina piezoelèctrica que 
vibra mentre la bateria es descarrega, mantenint els enllaços de PbSO4 al seu més alt nivell 
energètic (iònic). El PbSO4 no precipita a la placa, sinó que forma un núvol pastós rodejant-la. 
Quan s'aplica un voltatge per recarregar-la, el núvol es dissipa en l'electròlit, permetent una 
recàrrega molt més ràpida.” 

El “núvol pastós” podria fer referència al compost col·loidal que poden formar els ions Pb2+ en 
condicions de sobresaturació. 

No hem trobat cap aplicació comercial ni experimentació independent d’aquest mètode. 
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4.4. Corrents elèctrics d’alta freqüència  

S'han fet molts intents de dissoldre els cristalls de sulfat amb polsos de corrent, de diferents 
freqüencies (des de 1kHz a 3MHz), amplituds i voltatges, combinats o no amb càrregues de 
corrent continua, durant la càrrega o en circuit obert, amb la intenció de fer vibrar les plaques de 
la bateria o els enllaços covalents dels cristalls de sulfat. 

Els mètodes que reclamen la seva eficiència per fer vibrar els enllaços covalents es basen en el 
següent model de sulfatació: Les molècules de PbSO4 precipiten sobre els electrodes amb un 
enllaç de tipus iònic; aquests enllaços tendirien a estabilitzar-se convertint-se en covalents, que 
redueixen el seu nivell energètic amb el temps, fent-se més estables. Els polsos farien ressonar 
els enllaços covalents, facilitant la dissolució. La banda energètica més baixa de l’enllaç 
covalent tindria una freqüència de ressonància de 3,26MHz, i les altres anirien de 1 a 100MHz. 

Una altre explicació fa referència a l’efecte corona: les altes freqüències generades localitzen el 
corrent a la superfície dels conductors, el que aforeix la reacció d’oxidació del PbSO4, 
majoritàriament localitzat a la superfície dels electrodes, per sobre de les reaccions 
secundàries, que són afavorides quan els electrons han de recòrrer tot el camí des de l’interior 
dels electrodes.  

S'ignora si aquests mètodes poden causar danys a la bateria, i la seva eficàcia està 
pressumptament avalada per relats poc rigurosos o sense valor estadístic. Per obtenir 
l'eficiència màxima, i causar el mínim dany colateral, s'ha de seleccionar la freqüència i la 
intensitat necessaria.  
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4.5. Models comercials  

Existeixen moltes patents sobre sistemes desulfatadors, que es basen aproximadament en el 
mateix principi amb variacions. Una revisió extensa es troba en la referència [11].  

 

A. Patents de Gali de càrrega amb polsos 

La seva patent més recent, comercialitzada per l’empresa 'Motor Products and Pulse Charging 
Systems' als EUA, es basa en un transformador, creant pulsos de voltatge significatiu però de 
corrent petit. Explica el funcionament de l'aparell dient que el pols genera la vibració de les 
plaques a la seva freqüencia de ressonància, creant un voltatge oscil·lant i decreixent [15]. 
Alguns testimonis afirmen que redueix el nivell de sulfatació, però a un ritme lent, trigant dies o 
setmanes en funció del nivell de sulfatació.  

 

B. Eryou i Federman [15] proposen un corrent de càrrega combinat amb polsos d'amplitud 
dependent del disseny de la bateria i de la resistència interna. Quan es detecta una alta 
resistencia interna, dóna polsos de corrent igual a la màxima acceptable, alternats amb polsos 
vigorosos de 1 a 20V per sobre del voltatge de la bateria, en funcio del seu estat, evitant el 
gasseig. 

 

Fig. 4.2. Perfils d’ona del desulfatador de Eryou i Federman [15] 

(a) obertura de porta; (b) corrent a l'inductor; (c) voltatge en terminals de bateria  
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Els pics de corrent i voltatge són proporcionals al temps d'obertura de porta, amb una 
impedància de bateria constant. Quan el transistor obre, l'inductor manté el mateix corrent, que 
ha de trobar un camí alternatiu. El voltatge als extrems de l'inductor és determinat ara per la 
impedància del nou camí, és a dir, de la bateria. La part resistiva ve determinada per la 
resistència dels electrodes i de l'electròlit.. El voltatge puja inicialment, durant uns 50ns, a un 
nivell relativament elevat, a causa de la inductància de les connexions i dels components 
metàl·lics de la bateria, i la velocitat de resposta de l'electròlit. Després de 200ns, el voltatge 
queda determinat només per la resistència de la bateria i decreix linealment amb el corrent de 
l'inductor. 

La intensitat dels polsos depèn del nivell de sulfatació de la bateria, entre 1 i 6A. Generen un 
sobrevoltatge d'entre 5 i 80V a una bateria de 12V, depenent del seu estat. 

La patent no explica els efectes físico-químics dels polsos, però suggereix que els "polsos d'alta 
energia" redueixen la cristal·lització dels sulfats a la superfície de les plaques, quedant els ions a 
l'electròlit i a les plaques "excitats inclús en els períodes de repós". 

 

C. Senyals d'alta freqüència  

El mètode 'Novel Pulse', desenvolupat per l'empresa CSIRO Energy Technology, 
pressumptament augmenta la vida de bateries sotmeses a ciclats i càrregues parcials [16] 

 

Fig 4.3. Canvi en el nombre de cicles de vida de bateria VRLA, i de la densitat de càrrega a la superfície 
de la placa, amb l'aplicació d'un senyal d'alta freqüència, segons [16]  
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En les proves realitzades per aquesta empresa, l'aplicació d'un senyal d'alta freqüència (50-
500kHz) superimposat a la càrrega, en bateries amb càrrega parcial i alts corrents de càrrega i 
descàrrega,  augmenta el nombre de cicles suportat fins a 3 vegades. 

 

Fig 4.4. Secció de l’electrode negatiu d’una bateria VRLA ciclada simulant un sistema ‘Start-Stop’, sense 
polsació. En arribar al límit de la seva vida, en estat descarregat el sulfat es concentra en una cara més 
que en l’altra. Després de carregar-la, hi ha sulfat remanent a la superfície i als porus interiors. Les 
fotografies corresponen a plaques diferents de la mateixa bateria 
[16]

  
Fig 4.5. Distribució de PbSO4 a l’electrode positiu d’una bateria ciclada amb polsació de baixa freqüència. 
El sulfat es concentra principalment a la superfície en estat descarregat, però és convertit gairebé 
totalment durant la càrrega. [16]  
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(a)       (b) 

Fig 4.6. En una descàrrega d’alta intensitat el sulfat precipita principalment a la superfície, impedint l’accés 
de l'àcid als porus interiors. En càrrega, els electrons procedents de la graella han de travessar el material 
actiu, i part d'ells es malbaraten hidrolitzant l'aigua (a). Utilitzant un corrent d’alta freqüència (b), el corrent 
es localitza a la superfície de la placa.  [16] 

Quan un corrent continu circula per un conductor, el fluxe de càrrega es distribueix 
uniformement per seva secció. Però quan el corrent és altern o en forma de polsos, el fluxe es 
localitza a la superfície del conductor. Aquest és l’anomenat efecte corona. La profunditat 
d’aquesta corona es pot aproximar amb l’equació:  

2
1

·· 







=

µπ
ρ
f

corona       [eq. 4.1] 

on  ρ: resistivitat del conductor (ρPb= 2,053·10-7m); 

 µ: permeabilitat magnètica del buit (1,257·10−6 Wb (A·m)−1 );  

 f: la freqüència del corrent en Hz 

La densitat de corrent és inversament proporcional a la profunditat de la corona i, per tant, 
proporcional a l’arrel quadrada de la freqüència. 

     [eq. 4.2] 

Amb l’aplicació de polsos, hi ha pèrdues relacionades amb la inductància de les connexions 
metàl·liques i amb l’efecte capacitiu de la doble capa. Cal escollir la freqüència que minimitzi 
aquestes pèrdues.  
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5. Experimentació 

5.1. Circuit polsador 

El circuit analitzat és una modificació del publicat a HomePower Magazine #77 [17], de domini 
públic per a l'autoconstrucció. La base és la d'un circuit elevador de tensió, però amb un cicle de 
treball reduit i sense condensador estabilitzador, amb el que s'aconsegueix un pols breu i intens. 

Consisteix en un vibrador astable que controla l’obertura de porta d’un transistor, forçant la 
càrrega o descàrrega d’un condensador a través d’inductàncies. Quan el transistor es troba en 
tall, la velocitat de càrrega del condensador es limita amb inductància L1. Mentre el transistor 
condueix, el condensador es descarrega a través de la inductància L2, de manera que quan 
deixa de conduir, la sobretensió produïda al drenador injecta el corrent a la bateria a través del 
diode D2. 

El símil hidràulic és el d'una bomba d'ariet, que a partir d'un salt d'aigua conduit a través d'una 
vàlvula que es tanca periòdicament durant un breu temps, eleva part del cabal a una alçada 
més gran que la original.  

 

Fig 5.1. Esquema del circuit polsador  
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Elements del circuit: 

C1 Temporitzador LM555 C5 0'01µF 

R1 100Ω D3,D4 1N4002 

R2 R2: potenciòmetre 20kΩ D2 BY296 

R4 R4: potenciòmetre 250kΩ Z1 Z1: 15V- 1W 

R3 R3: 22Ω F2 fusible 2A 

R5 R5: 220Ω L1 890uH, 1’2A, nucli de pols de ferrita 

C1 C1: 100µF L2 235uH, 3A, nucli de pols de ferrita 

C3 C3: 0'0047µF Q1 MOSFET BVZ100 

C4 Panasonic-ED 100µF       
i t 1170 A 175V lt

Q2 Transistor PNP 2N2907  

 

Subcircuit de control 

Es basa en el temporitzador 555, que funciona amb un voltatge d'alimentació d'entre 4'5 i 15V. 
Les resistències del circuit original que controlen el temps d'obertura de porta i la freqüència, es 
substitueixen per dos potenciòmetres, que ens permetran variar les característiques del pols. 

Els paràmetres de l'obertura de porta venen donats per les equacions: 

t1 = 0'67·R2·C3      [eq. 5.1] 

t2 = 0'67·R4·C3      [eq. 5.2] 

que determinen el temps en què l'estat de la sortida 3 és 1 i 0, respectivament. Quan aquest 
voltatge és alt, el transistor Q1 entra en conducció. Si C3 és del tipus de disc ceràmic, els temps 
seràn més llargs a causa del corrent de pèrdua, que és de l'ordre de 0'25µA. La freqüència 
màxima que suporta el circuit 555 és de 500 a 1000kHz, depenent del model. 

Per obtenir un comportament estable, R2 i R4 han de ser més grans de 5 i 3kΩ, respectivament. 

El condensador C1 protegeix el circuit integrat dels pics de corrent, amb un valor mínim d'entre 
0'1 i  10µF. El C5, encara que només és necessari quan el 555 treballa com a regulador de 
voltatge, serveix de filtre de soroll. 

Com a proteccions addicionals s'incorporen els elements R1 i Z1. La resistència R1 esmorteeix 
els pics de tensió i els efectes de la variació del voltatge de la font sobre la freqüència i el temps 
d'obertura, mentre que el diode zener absorbeix les sobretensions.  

La subxarxa R3-R5-Q2 s'utilitza per millorar el tancament de porta, evitant rebots de la tensió o 
un tancament alentit per la càrrega inductiva, obtenint així un pols amb un di/dt elevat. Ho 
aconsegueix drenant la càrrega acumulada a la porta del mosfet.  
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Subcircuit de potència 

El transistor Q1 ha de tenir una resistència interna baixa, per reduir les pèrdues, i ha d'aguantar 
pics de voltatge d'uns 60V. Si el sobrevoltatge és excessiu s'hi pot afegir un snubber RC o 
zener. 

El condensador C4 ha de tenir una baixa resistència interna, permetent una ràpida descàrrega, i 
la seva capacitat ha de ser suficientment gran per donar l'energia requerida pel pols.  

La inductància L1 regula la velocitat a la que es carrega el condensador, perquè no es 
descarregui abans de que el mosfet entri en conducció. Per aconseguir-ho, la freqüència pròpia 
de L1-C4 (eq. 5.3) ha de ser menor que la freqüència del temporitzador. 

CL
f LC ·2

1
π

=      [eq. 5.3] 

La inductància L2, juntament amb el temps d'obertura de porta i les característiques del 
condensador, determinen la intensitat màxima del pols de corrent. El seu valor mínim ve donat 
per la màxima di/dt que puguin suportar el mosfet i el condensador. 

Per a la construcció dels solenoides fem servir nuclis toroidals de pols de ferrita, calculant les 
dimensions i el nombre d'espires a partir de la fórmula: 

 ( )int
2 ·ln···0002'0)( DDhnHL extrµµ =     [eq. 5.4] 

on µr: permeabilitat relativa del material del nucli 

 n: nombre d'espires 

 h: amplada del nucli 

 D: diàmetre de la bobina entre centres de conductor [mm] 

La mesura de les inductàncies utilitzades ens indica uns valors de 890 i 232µH, a 1kHz, per L1 i 
L2 respectivament. 

L'avantatge principal del mosfet en front d'altres tipus de transistors, és el fàcil control per tensió. 
Amb una càrrega inductiva, però, quan les càrregues a la capa d'inversió comencen a dissipar-
se, estretant-se el canal de conducció, la inductància fa augmentar el voltatge, mantenint el 
corrent. 

Per això s'ha d'eliminar la capa d'inversió de la superfície del cos, eliminant el voltatge de la 
porta o aplicant-hi un voltatge negatiu.  
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Fig 5.2. Capacitàncies d'un mosfet 

Per al model seleccionat (BVZ100), els valors són Cgd ≈ 700pF, Cgs≈4300pF, Cds≈2300pF 

 

Configuracions 

Els interruptors S1 i S2 ens permeten seleccionar el mode de funcionament del circuit. 

S1 S2 mode 

OFF OFF desconnexió 

ON OFF alimentació externa 

OFF ON alimentació de bateria 

ON ON alimentació de bateria, amb 
càrrega simultània 

Taula 5.1. Modes de funcionament del polsador 

En el prototip, substituim els interruptors per connectors de cables, que ens permetran mesurar 
el corrent amb sondes amperimètriques. 
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5.2. Simulació 

Modelem el circuit amb el programari PSIM, que ens permet aproximar suficientment el seu 
comportament per avaluar la influència dels diferents paràmetres i optimitzar el seu 
dimensionament. 

En el modelat de la bateria, utilitzem un circuit elèctric equivalent. Com el que ens interessa és 
el comportament davant polsos de diferent freqüència, la incorporació de la inductància sembla 
important, però la influència d'altres fenòmens físics, ja sigui dels components electrònics com 
de la bateria, fa difícil el modelat. Tampoc no ens interessa modelar els sobrevoltatges de la 
bateria. Per tant, utilitzem el model de Willinhnganz&Rohner (v. annex D1), amb diferents valors 
de resistència interna per la càrrega i la descàrrega. 

 

Fig 5.3. Modelat de la bateria  

Per ajustar els paràmetres del model, adoptem el següent procediment: 

i. Simulem amb el valor nominal dels components, variant els paràmetres de la bateria. 

ii. Ajustem els paràmetres del circuit a partir de les dades obtingudes a l'oscil·loscopi 

 

i. Circuit ideal – variació paràmetres bateria 

Considerant elements ideals, amb inductàncies i resistències a les connexions negligibles, un 
ton=50µs ens dóna un pic de corrent a Q1 de 2'5A. La inductància de la bateria marca la 
diferència entre els pics de corrent al mosfet i al diode, mentre que la resistència interna influeix 
en el pic de tensió, i en la duració i forma del pols: a menor resistència, major la duració i la 
convexitat, esdevenint còncava per Rint<1Ω.  

El voltatge creixent de la bateria fa disminuir lleugerament la duració del pols, sense afectar al 
valor màxim. 
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Per petites diferències absolutes en els paràmetres de la bateria, les diferències en el pols de 
corrent no són significatives. En principi, doncs, el pols resultant no sembla una bona eina per 
predir l'estat de la bateria. 

Amb alimentació independent, el comportament del circuit és menys sensible als valors dels 
paràmetres que amb alimentació de bateria.  

 

ii. circuit real 

Amb configuració d'alimentació independent, la magnitud dels polsos obtinguda a la simulació 
és molt superior a la mesurada amb l'oscil·loscopi. Augmentant la inductància L2 fins a 400µH, i 
afegint resistències de 400mΩ al condensador i al diode, aproximem els resultats per a un cicle 
de treball (ton) de 50µs, com s'observa a la seguent figura: 

 

Fig 5.4. Comparació entre els resultats de la simulació i els reals, amb alimentació de 10'4V i 
ton=30/50/70µs, L2sim=400µH  

Les diferències en el pols al mosfet (fig. 5.4, t<0) pels diferents ton, suggereixen la presència de 
resistències a les bobines, i en menor mesura al condensador, o la saturació de l'inductor. Com 
també hi influeix la font d'alimentació, el voltatge de la qual varia amb la intensitat, s'utilitzarà la 
configuració d'alimentació per bateria per ajustar els paràmetres (fig 5.6). A l'annex A es 
mostren altres resultats.  
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Transitoris 

El tancament brusc del mosfet produeix oscil·lacions en el voltatge i la intensitat, creant un 
transitori amb components de 55-80MHz i 5'6-5'8MHz, atribuibles a la interacció entre 
inductàncies i capacitàncies paràsites. La documentació d'aparells desulfatadors sol atribuir 
aquestes oscil·lacions a la ressonància de les plaques de la bateria o dels enllaços covalents de 
les molècules de sulfat. Malgrat enregistrar l'evolució del transitori amb el tractament de 
polsació, la interferència detectada entre la sonda de corrent i la de voltatge, ja avançat 
l'experiment, i el soroll generat pel propi circuit ens ha fet desestimar les dades obtingudes.  

 

Fig 5.5. Detall del moment inicial al transitori, ton=50µs  

El voltatge al drenador del mosfet presenta un pic lleugerament superior al voltatge màxim, pel 
que seria convenient protegir-lo amb un diode zener en paral·lel. El desfassament entre el 
voltatge i la intensitat reflexa no només la impedància de la bateria, sinó també dels 
components i connexions del circuit. 

 

Alimentació per bateria 

Amb aquesta configuració el comportament és més complexe, essent més sensible als valors 
dels components. 

El pic de corrent a la bateria depèn del corrent que circula per L1 en el moment del tancament: 

Ibateria = Idiode – IL1     [eq. 5.5] 
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Fig 5.6. Ones de corrent amb polsador alimentat per bateria (12'8V), valors experimentals (filera superior) 
i simulats (filera inferior), amb els següents paràmetres: 

Bateria: L=1µH; Rcarrega=400mΩ; Rdescàrrega=30mΩ; C=2000F 

Circuit: L1=1150µH; RL1=100mΩ; L2=420µH; Ccond=92µF; Rcond=200mΩ; Rmosfet=20mΩ; 
Vdiode=0'6V; Rdiode=600mΩ 
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S'ajusten els paràmetres del model tenint en compte que: 

• el valor de L1 determina l'amplitud de l'ona de corrent a L1 

• el valor mitjà del corrent per L1 és determinat per la caiguda de voltatge al diode 

• el valor de L2, i la resistència entre el condensador i la font del mosfet, determinen el 
valor màxim del corrent al mosfet. 

• la resistència entre el condensador i la bateria determina la forma de l'ona del pols 

 

Comportament a altes freqüències 

Els resultats dels laboratoris CSIRO suggereixen que els beneficis pel cicle de vida de la 
bateria, en condicions de càrrega parcial prolongada, augmenten amb la freqüència del senyal 
[16] 

Amb alimentació independent, l'arrissat del voltatge de les fonts utilitzades resulta en un 
comportament inestable del circuit a partir de 10kHz.  Comprobem, doncs, la variació del 
comportament augmentant la freqüència amb alimentació de bateria. 

 

Fig 5.7a. Variació dels pics de voltatge a la bateria amb diferents freqüències, ton=10µs.  

Resultats experimentals 

A la figura 5.7b s'observa que, per a les freqüències en què el corrent a l'inductor L2 no s'ha 
extingit al final del cicle, (f>5kHz), i per tant el diode es troba en conducció, la bateria presenta 
un pols de descàrrega, durant el temps que el mosfet condueix, igual al que estigui circulant per 
L1 en el moment del tancament. Amb la freqüència de 5kHz, l'ona de corrent és 
aproximadament triangular, i a 4kHz el pic de voltatge a la bateria és mínim (fig 5.7a). Per 
freqüències més baixes, el corrent de sortida de la bateria s'aplana progressivament, 
augmentant lleugerament el pic de voltatge. 
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Fig 5.7b – Variació de la intensitat del pols a la bateria amb diferents freqüències, ton=10µs. Resultats 
experimentals  

 

Eficiència  

Integrant els valors d'intensitat obtinguts al diode, mosfet, alimentació i circuit de control, 
obtenim els següents valors, per a una freqüència de 1'33kHz: 

 Alimentació independent 

10'5V 

Alimentat per bateria 

12'8V 

Temps de tancament  30µs 50µs 70µs 30µs 50µs 70µs 

I alimentació [mA] 88 183 247 205 372 593 

I pols [mA] 47 87 167 126 244 347 

I mosfet  [mA] 17 37 149 30 70 155 

I temporitzador  [mA] 37 28 32 35 31 37 

Taula 5.2. Distribució dels consums al circuit, amb f=1'33kHz (intensitats mitjanes [mA]) 

Observem que, amb alimentació externa, aproximadament la meitat de l'energia consumida 
s'injecta a la bateria, i que un 15% es perd per dissipació. 

Amb alimentació per bateria, amb ton>50µs el condensador comença a descarregar-se abans 
d'acabar el cicle, produint-se un bucle de corrent al subcircuit L2-D2-L1 (fig 5.6b). Per evitar 
aquest fenòmen s'ha de limitar el temps de conducció del mosfet (ton), o augmentar la 
freqüència.  
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5.2.1. Optimització 

Per optimitzar els valors dels elements del subcircuit de potència, utilitzem els criteris 
d'efectivitat i  minimització del tamany i del consum d'energia. 

Si el que interessa és aconseguir l'efecte corona, és preferible tenir un pols petit, estret, i d'alta 
freqüència. Un pols potent que aconseguís desfer dendrites, també podria provocar danys en la 
microestructura dels electrodes.  

D'altra banda, el funcionament amb alta freqüència permet seleccionar elements més petits, 
amb un cost menor i menors pèrdues per dissipació en funcionar amb intensitats menors.  

 

Dimensionament per a 50kHz 

Per una freqüència de 50kHz, mantenint el període d'obertura al 5%, els valors dels 
components del subcircuit de control són: 

C3=300pF 

R2=5k 

R4=95k 

Al temporitzador 555, el temps de retard en la pujada i baixada del voltatge a la porta de sortida 
es troba entre 100 i 300ns, depenent de les condicions de treball, el que pot suposar més del 
50% del temps total de conducció al mosfet, 1µs. Seria convenient, doncs, utilitzar un altre 
temporitzador .  

L'augment de freqüència implica una disminució dels pics màxims de corrent, i per tant 
dimensions més petites per les inductàncies i el condensador. El valor mínim de la inductància 
L2 vindrà donat pel di/dt màxim que el condensador pugui suportar. El temps de pujada al 
mosfet per a 0'3A és l'ordre de 15ns. Els temps de retard en tancament i obertura sumen uns 
400ns, un 2% del temps total de cicle a 50kHz.  

La freqüència pròpia de L1-C4 ha de ser propera a la del circuit, amb la precaució de que L1 
sigui com a mínim un ordre de magnitud superior a la inductància de la bateria 

Per obtenir un pic de valor màxim, el corrent a L1 en el moment del tancament del mosfet ha de 
ser proper a zero. Per tant, segons els resultats de la simulació mostrats a la figura 5.8, 
seleccionem els valors de L2=10µH i C2=5µF. Ajustant el temps de treball amb un 
potènciòmetre a R2 s'aconseguirà afinar el comportament.  
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Fig 5.8. Simulació a 50kHz en funció de C2 i L1, amb Lbat=1uH, L2=10µH, ton=1µs. 
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5.3. Proves de càrrega i descàrrega 

Abans del tractament de polsació, es sotmeten les bateries a diversos cicles, per eliminar la 
influència de les descàrregues prèvies en el resultat, i per avaluar la progressió del 
comportament amb el ciclat sense polsació. 

El procediment seguit ha estat: 

1. Mesura de temperatura i densitat de l'electròlit 

2. Mesura de voltatge en circuit obert 

3. Mesura de la capacitat de reserva 

4. Mesura de densitats i nivells d'electròlit 

5. Repós de 4h. Mesura de voltatge 

6. Càrrega 

7. Repós de 24 hores.  

 

En una segona etapa, s'aplica el circuit polsador seguint diferents estratègies i configuracions, 
enregistrant la forma d'ona de corrent i voltatge del pols, i la densitat de l'electròlit cada 20 hores 
de tractament.  

 

Mesura de la densitat de l'electròlit 

Amb un densímetre amb precisió de 5g/cm3, s'efectuen de 50 a 70 xuclades abans de cada 
lectura per minimitzar els efectes de l'estratificació, sacsejant el flotador fins que s'obtenen 
consecutivament 3 mesures idèntiques.  

La densitat varia en funció del nivell de l'electròlit. Aquesta és una variable que en principi no es 
va tenir en compte, malgrat, o potser a causa de, la seva obvietat. La correcció de la densitat 
amb el nivell ve donada per una funció exponencial, amb assímptota horitzontal per a una 
densitat de 1g/cm3. Assumint, però, que el volum de reserva d'electròlit és petit en relació al 
total, s'aproxima la funció de correcció amb una recta. 

Com el volum total d'electròlit és dificil de conèixer, s'omplen els vasos fins al nivell màxim, i 
amb les dades del nivell i densitats anteriors i posteriors al reompliment, es calcula la funció 
correctora per a cada cel·la, utilitzant el valor mitjà. 

El procediment de mesura és lent, utilitzant de 30 a 50 minuts en cada sessió. Per a futurs 
experiments, seria interessant agitar prèviament l'electròlit de manera mecànica. 
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Temperatura de l'electròlit 

La temperatura enregistrada ha oscil·lat entre els 18 i 19ºC, pel que no s'han tingut en compte a 
l'hora del tractament dels resultats. En les proves de certificació normalitzades, les bateries es 
submergeixen en un bany d'aigua amb la temperatura controlada termostàticament.  

 

Enregistrament de la forma del polsos 

S'ha enregistrat la forma d'ona del voltatge a la sortida del diode i entre borns de bateria, i la 
intensitat del pols de corrent, al final de cada sessió de polsació, obtenint la forma i freqüència 
de l'ona, i dels transitoris. No ens vam adonar fins ja avançat l'experiment, però, que la sonda de 
tensió pertorba el senyal de la de corrent, pel que no podem utilitzar les dades dels transitoris. 
Les diferències observades en la forma i magnitud de les ones de corrent i tensió les 
s'atribueixen a la variació en el voltatge de la bateria, però no es pot establir cap relació directa 
amb l'estat de càrrega o de salut. 

 

Càrrega 

En la càrrega s'han provat quatre procediments diferents: 

A. Càrrega amb font de corrent estabilitzada, amb 3 etapes de càrrega: 

 i.   Intensitat constant de 4A fins a 14'7V 

 ii.  Voltatge constant de 14'7V, durant 1 hora 

 iii. Voltatge constant de 13'8V, durant 5 hores 

B. Càrrega amb carregador comercial FERVE de 5A, tipus manual, fins a 14'7V, seguida de 
càrrega amb polsador alimentat amb font d'alimentació Alcatel 9V/900mA, amb voltatge de 
treball de 10'4V. 

C. Càrrega amb carregador FERVE, fins a 14'7V, seguida de càrrega amb font d'alimentació 
SONY 12V/300mA 

D. Igual que la C, però aplicant, en paral·lel, el polsador alimentat per la bateria 
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Descàrrega 

Per a la descàrrega de les bateries, s'escull una intensitat propera als 25A, que és la utilitzada 
per a la determinació de la capacitat de reserva (v. annex E). Amb 8 resistències metàl·liques de 
0'8Ω i potència aproximada de 100W, muntades en configuració paral·lel-sèrie-paral·lel, s'obté 
una resistència de 0'4Ω que donarà una intensitat de descàrrega lleugerament superior als 25A. 

Descarregant fins a 10'5V, amb les dades de voltatge i intensitat obtingudes a través 
d'oscil·loscopi, i de l'estat de càrrega aproximat amb la mesura de la densitat, s'obtindrà la 
resistència interna en descàrrega.  

 

Tractament de les dades 

Kurisawa i Iwata [18] proposen ajustar la corba del voltatge en funció del temps, descomposant-
la en una part lineal (Vc), que reflexa el descens del voltatge a causa de la reducció de la 
quantitat d'àcid a la cel·la; i una altre hiperbòlica o exponencial (Vd), que reflexa l'augment de la 
resistència interna per la disminució de la disponibilitat local d'ions sulfat i de la superfície activa 
disponible. 

No obstant, per a comparar diferents descàrregues, amb intensitats, estats de càrrega inicials i 
temps de descàrregues diferents, s'ha de normalitzar les variables. Així, partint de les dades de 
la intensitat i el voltatge, mostrejats cada 0'2s, i les densitats inicials i finals, es desenvolupa un 
mètode d'anàlisi de les descàrregues, seguint els següents pasos: 

1. Estimació de l'EdC a partir de la densitat, suposant la densitat en estat de càrrega completa 
igual a 1'275g/cm3 

1

_

=

=
EdC

descàrregainiciEdC
ρ

ρ
      [eq. 5.6] 

2. La capacitat teòrica està definida per la quantitat del reactiu limitant. Es pot aproximar, però,  
a partir de C-20. Amb les dades de diferents bateries, s'observa que la capacitat C-240, 
assimilable a la teòrica, és aproximadament un 35% superior a la C-20. Amb l'equació de 
Peukert trobem el valor del paràmetre n, que està directament relacionat amb la resistència 
interna. 

tICCC n
t =≈≈ 24020·35'1      [eq. 5.7] 
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3. Càlcul del component del voltatge relacionat amb l'EdC, als instants inicial i final, a partir de la 
relació ρ = Voc – k,  amb k=0'845 (v. annex E3): 

Vinicial = ρinicial + k Vfinal = ρfinal + k                                       [eq. 5.8]

 

Aleshores, per a cada instant de temps, t=J, de la descàrrega: 

4. Càlcul de la PdD absoluta i relativa, a partir de la integració del corrent de descàrrega. 
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5. Càlcul dels components del voltatge Vc i Vd,  

( ) jrelfinalinicialinicialjC PdDVVVV ,. ·−+=  [eq.5.11] jCjbornsjD VVV ,,, −=            [eq. 5.12]

 

6. Càlcul de la resistència interna, a partir del voltatge, Rint, i de la densitat, Rint': 

( )
j

jjrelOCfinalOCOC
j I

VPdDVVV
R

−−−
= ,,

int,

·
 [eq. 5.13]                  

j

jD
j I

V
R ,

int, '=          [eq. 5.14]

on VOC és el voltatge inicial en circuit obert, i Vfinal,OC el voltatge final després de 4h de repós. 

7. Ajustament del component del voltatge VD amb una hipèrbola:  

( )aPdD
cdV
rel

D −
+=     [eq. 5.15] 

El voltatge de la corba de descàrrega, ajustada en funció de la PdDrel, queda de la forma: 

( ) ( ) ( )aPdD
cPdDVVdVVVPdDV

jrel
jrelOCOCfinalOCjDjCjrel −
+−++=+=

,
,,,,, ·)(         [eq. 5.16] 

En l'ajustament de la corba, es descarta la primera etapa de la descàrrega, on predomina 
l'efecte del cop de fuet. 
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S'ha experimentat amb dues bateries SLI. La primera, rescatada del procés de reciclatge, la 
s'ha utilitzat pels primers experiments i per definir el procediment utilitzat amb la segona, una 
bateria en servei amb senyals de sulfatació.  

 

5.3.1. BATERIA #1  

Model: BOSCH 12V, 38Ah, 300A (EN) 

Tipus: SLI, cel·la inundada, sense manteniment 

Origen: Recollida de taller mecànic, en vies de reciclatge  

L'estat inicial, resumit en la taula 5.3, suggereix que les cel·les dels extrems han patit condicions 
més severes que la resta, doncs tenen menor nivell d'electròlit, menor densitat i major turbidesa. 
És probable que hagi estat la temperatura elevada del compartiment motor la promotora del 
mecanisme de degradació per interacció de cel·les en sèrie descrit a l'apartat 3.9.  

Els gràfics amb els resultats es troben a l'annex A3. 

 

 C1 (+) C2 C3 C4 C5 C6 (-) 

Densitat (g/cm3)  1'050 1'067 1'072 1'075 1'072 1'040 

Nivell electròlit (*) 0 10 12 10 10 6 

(*) mm per sobre del nivell mínim 

Taula 5.3 – Condicions inicials de la bateria #1 

Les característiques nominals van ser demanades al fabricant, sense obtenir resposta. 

En previsió de la possible formació de dendrites per la baixa densitat de l’electròlit, apliquem el 
polsador abans de carregar, doncs algunes referències [7] suggereixen que alts pics de corrent 
podrien desfer-les. 

Per definir el procediment a utilitzar, es fan algunes càrregues i descàrregues de prova. 

En el ciclat previ, s'utilitza el procediment de càrrega A, i el B a partir de la tercera descàrrega.  

En les descàrregues, es fa una prèvia de 30s, per obtenir una freqüència de mostreig superior 
als moments inicials de la descàrrega, seguida d'un repós de 20 minuts abans de començar la 
descàrrega fins a 10'5V. La informació aportada no és significativa, pel que aquest procediment 



Pàg. 60  Memòria PFC 

no s'utilitzarà amb la bateria #2. És útil, però, per eliminar els sobrevoltatges creats per l'efecte 
de doble capa, i obtenir així un voltatge més relacionat amb l'estat de càrrega real. 

A les tres primeres descàrregues, l'energia, la intensitat i el temps de descàrrega disminueixen 
(fig A14, A15 i A16a). La durada de la càrrega de flotació abans de D3 és només de 3 hores per 
problemes tècnics, d'aquí que l'EdC sigui menor que abans de la D2 (fig A16b i c).  

A partir del cicle 4 s'utilitza la configuració de càrrega B (Ferve + polsador alimentat a 10'5V), 
observant-se una progressió ascendent del temps de descàrrega i de la densitat mitjana. A la 
D6, s'observa una menor diferència de la densitat entre l'estat carregat i descarregat (fig A16b), 
a causa de la recuperació de la cel·la C6 (fig A12, sessió 12). La C1, encara que es recupera 
lleugerament, continua limitant la capacitat disponible de la bateria.  

A partir de la D6, la densitat en estat carregat segueix augmentant, i disminueix en estat 
descarregat, per la millora de l'equalització i el descens de la intensitat de descàrrega per 
l'augment de la resistència interna (fig a16f) però sobretot per la de consum (fig A16g), 
probablement a causa de l'oxidació en les connexions.  

El gràfic de l'evolució del factor de Peukert, n, reflexa l'augment de la resistència interna (fig 
A16c). D'altra banda, l'evolució de la resistència del consum és paral·lela a la de la intensitat 
mitjana de descàrrega (e). 

Les corbes del temps en arribar a 11'5 i 11V (fig A16d) reflexen l'aplanament de la corba de 
descàrrega, especialment a partir de D6. Una corba plana indica una menor dispersió en l'estat 
de les cel·les, encara que també hi influeix la disminució de la intensitat.  

L'evolució dels voltatges del cop de fuet (d) és influida pels temps de repós, que no han estat 
constants. S'observa, però, una evolució paral·lela a la dels Ah descarregats a 11'5V (a). La 
diferència entre aquesta dada i l'energia total de descàrrega indica també l'aplanament de la 
corba de voltatge.  

Els paràmetres de la hipèrbola reflexen el pendent i la corbatura en la caiguda final del voltatge. 
Per la manera en què s'han calculat, el més representatiu és el paràmetre 'c'. Com més gran el 
seu valor absolut, més progressiva la caiguda de voltatge, i per tant major dispersió en les 
cel·les (fig A16c).  

Cada tractament suposa aproximadament 20 hores de càrrega, amb els paràmetres indicats en 
la taula A13. Les densitats s'estabilitzen a partir del tractament #7. Als tractaments 13 i 14, 
s'aplica el polsador alimentat per la pròpia bateria durant 5 hores per produir una petita 
descàrrega, el que redueix la dispersió de les cel·les 2 a 6. Després del reompliment de 
l'electròlit, en disminuir el ton al tractament 16, o augmentant la freqüència, al 17, la densitat 
augmenta en totes les cel·les. 
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5.3.2. BATERIA #2 

Model: ELITE, 75Ah, 600A (CCA) 

Tipus: SLI, cel·la inundada, sense manteniment 

Origen: Bateria de furgoneta, amb utilització esporàdica els darrers 18 mesos, sense utilitzar els 
darrers 2 mesos. Almenys 1 descàrrega completa per curtcircuit a la instal·lació elèctrica, un 
mes abans de l'experimentació, i sobrecàrrega posterior amb carregador manual. 

Els gràfics amb els resultats es troben a l'annex A4. 
 

Condicions inicials 

El color de l'electròlit, després d'agitar-lo amb el densímetre, és molt turbi, de color marronós, 
pressumptament per la desagregació de partícules del material actiu, a causa del ciclat, que han 
estat parcialment sulfatades, fent difícil la lectura de les densitats especialment en les cel·les 4 i 
5.  

Es troba en estat semicarregat, amb voltatge de 12'58V, però en intentar carregar-la amb el 
procediment C puja ràpidament fins a 14'7V (fig A9). Aquest fenòmen es deu a l'elevat potencial 
dels electrodes per l'escassa concentració d'ions Pb2+, a causa, pressumptament, de la baixa 
activitat dels cristalls de PbSO4, fenòmen conegut pel nom de sulfatació. 

 

Comentari dels resultats  

A les figures A17 i A21b de l'annex observem que la densitat mitjana, després d'una reducció 
inicial, augmenta amb el ciclat, tant en estat carregat com descarregat. Després de la polsació, 
entre les descàrregues D6 i D7, la dispersió de la densitat en les cel·les sanes es redueix, 
arribant gairebé a càrrega completa, mentre que a la C1 augmenta només lleugerament. 

La figura A21a indica que en les 6 primeres descàrregues (D1-D6), l'energia entregada 
disminueix progressivament. La densitat en estat carregat (fig. A21b), en canvi, encara que 
descèn inicialment, a causa de la sulfatació parcial que dificulta la càrrega, es recupera amb el 
ciclat fins a igualar la densitat inicial en el cicle #5, que no augmenta apreciablement després de 
la càrrega #6. Aquesta diferència entre l'EdC i la capacitat efectiva es reflecteix en la 
recuperació del voltatge en circuit obert (fig. A19). Una ràpida recuperació indica un estat de 
càrrega elevat, i per tant la degradació d'una o més cel·les que fan baixar el voltatge del conjunt. 
Fins aleshores, les cel·les C2, C3 i C4 tenen una densitat semblant, per sobre de la mitjana, la 
C5 i la C6 és troben lleugerament per sota, i la C1 és marcadament inferior (fig A17). Amb el 
tractament de polsació (fig A18), després de la sisena descàrrega, la densitat es recupera en 
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totes les cel·les aproximadament al mateix ritme, excepte en la C1, que a més d'un ritme de 
càrrega inferior experimenta una pèrdua d'aigua important. Això pot ser degut al mecanisme 
d'interacció de cel·les connectades en sèrie descrit a l'apartat 3.9. És possible que els polsos, i 
les descàrregues a C/3 fins a 10'5V hagin col·laborat en la degradació. Per a futurs assajos, és 
recomanable augmentar el corrent de descàrrega fins a C-1, o establir un voltatge de tall més 
elevat. Sembla prudent disminuir l'amplitud de voltatge dels polsos, i regular la freqüència per 
ajustar el voltatge de flotació. 

La resta de les cel·les, però, arriben gairebé a càrrega completa, mostrant al cop de fuet una 
meseta elevada, indicada pel voltatge mitjà entre els 300 i 400 segons  (fig A21d). La 
degradació progressiva de la cel·la C1, però, imposa un pendent més inclinat en el descens de 
voltatge, limitant la capacitat efectiva. 

La concavitat de la corba de descàrrega indica la dispersió en l'estat de les cel·les. Si totes les 
cel·les es troben en un estat de salut i de càrrega semblant, la caiguda brusca de voltatge 
causada per la disminució de la disponibilitat local d'ions sulfat serà gairebé simultània, i el 
descens de voltatge de la bateria més acusat. En canvi, si existeix diferència entre cel·les, el 
descens final del voltatge serà més suau. Podem quantificar aquest efecte amb el paràmetre 'c' 
de la hipèrbola (fig A21g). 

Mentre que a la D3 el comportament sembla estabilitzar-se (fig A21a), a partir de la D4 
empitjora progressivament. Per error, el voltatge de càrrega després de la D3 va arribar fins a 
15'9V (taula A17), augmentant la densitat només lleugerament. Curiosament a la D5, en què 
l'estat de càrrega supera el valor inicial (b), i encara que la diferència de densitats entre càrrega 
i descàrrega augmenta respecte la D4 (b), l'energia alliberada declina. Això es reflexa en 
l'augment del coeficient de Peukert (c). L'evolució de la resistència interna (f), tant la calculada a 
partir dels voltatges (Rint) com la normalitzada (Rint'), inverteixen la seva tendència a reduir-se, 
disminuint per tant la intensitat en tots els trams de la corba (e). La resistència normalitzada, 
d'un valor semblant a la inicial al començament de la descàrrega (30-50s), s'incrementa 
significativament al tram 11-10'5V, el que indicaria la degradació d'alguna cel·la. Els voltatges al 
cop de fuet (d) també disminueixen, augmentant a partir d'aleshores la diferència entre la vall 
(t=30-50s) i la meseta (t=300-400s). 

Després de la D6, apliquem el polsador en paral·lel amb el carregador Sony (procediment de 
càrrega D), i ajustant el pols en funció del voltatge de la bateria (fig A18). La densitat augmenta 
progressivament amb cada sessió, encara que també ho fa quan desconnectem el polsador. A 
partir de la desena sessió, la densitat s'estabilitza, amb o sense polsació. 

En la càrrega amb Ferve + polsador (fig A17, sessió 14), l'increment de la densitat és inferior a 
la obtinguda carregant només amb Ferve (sessió 11), especialment en la C1. Encara que 
aconseguim una equalització de la resta de les cel·les, no podem determinar que la polsació 
tingui un paper fonamental. L'avantatge que presenta és que la polsació disminueix el voltatge 
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de flotació, el que pot implicar una menor corrosió dels electrodes i pèrdua d'aigua. Però això 
podria aconseguir-se igualment, en principi, amb un regulador de voltatge. 

En la descàrrega D7, l'augment de l'estat de càrrega fa augmentar els voltatges del cop de fuet, 
i el temps en arribar a 11'5V (fig A21d). L'estat degradat de C1, però, incrementa el pendent de 
la corba de voltatge, com indica el temps en arribar a 11V. El descens de la intensitat és 
especialment rellevant als primers segons (fig A21e). La resistència normalitzada s'incrementa 
lleugerament (f), encara que la calculada a partir del voltatge, que no té en compte l'estat de 
càrrega, es redueix. 

 

5.4. Valoració dels resultats 

En les bateries sotmeses a prova, no ha estat possible determinar que la contribució de les 
polsacions a l'augment de l'estat de càrrega de les bateries, i de l'equalització de les cel·les en 
bon estat, hagi estat superior a l'atribuible al ciclat, o a la càrrega prolongada amb baixa 
intensitat. De fet, la condició de la bateria #2 sembla haver empitjorat, encara que molt 
probablement a causa dels sobrevoltatges patits. La única cel·la que sembla haver millorat, 
coincidint amb un tractament de polsació és la C6 de la bateria #1. Els càlculs indiquen que la 
resistència interna ha augmentat. A ambdues bateries, la capacitat de la cel·la C1 és reduida, 
limitant les prestacions del conjunt, i no ha pogut recuperar-se.  

La turbidesa de l'electròlit a ambdues bateries ha disminuit fins a fer-se completament 
transparent, el que indica una precipitació de les partícules en suspensió a la placa negativa.  

Els resultats obtinguts en les sessions efectuades a alta freqüència o reduit ton, amb la bateria 
#1, semblen indicar una major efectivitat que els polsos de 1kHz i ton=50µs. 

D'altra banda, el circuit s'ha mostrat útil per realitzar càrregues completes, permetent regular el 
voltatge de flotació amb l'ajustament de la freqüència i l'amplitud del pols, en combinació amb 
fonts d'alimentació d'aparells domèstics. Permet també la realització de descàrregues lentes. La 
incorporació d'un comparador de voltatge, que conmutés l'alimentació del circuit entre la bateria 
i una font d'alimentació, permetria la realització automàtica de ciclats lents. Sense haver pogut 
demostrar l'efectivitat dels polsos, pensem que aquest efecte es podria aconseguir igualment 
amb un elevador-reductor de tensió.   
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Procediment experimental 

La manca d'automatització en els experiments ha facilitat les errades experimentals, com els 
sobrevoltatges, el que ha pertorbat els resultats. L'automatització en les càrregues i 
descàrregues permetria una major uniformitat en els temps de repós, que influeixen 
especialment en el cop de fuet. 

La sonda de mesura del voltatge, connectada a la sortida dels terminals, s'hauria de posar en 
contacte directe amb els terminals, per evitar influències de la corrosió d'aquests en la mesura 
de la resistència interna. 

El nivell de l'electròlit ha estat dificil de determinar amb exactitud, a causa de la naturalesa 
traslúcida de la carcassa, el que ha pertorbat els càlculs de la densitat corregida pel nivell.  

Els cicles realitzats han suposat arribar a nivells de descàrrega elevats, el que perjudica l'estat 
de salut de la bateria, pertorbant els resultats. S'observa correlació entre diferents variables que 
permeten seguir l'evolució amb el tractament amb ciclats menys agressius. 

És important conèixer la història de la bateria per poder avaluar el seu estat amb més garanties. 

L'experiment ha estat útil per comprendre el comportament de les bateries de Pb-àcid. Ha posat 
de manifest la influència de múltiples variables que dificulten l'anàlisi dels resultats si no es 
controlen adequadament. Proposem, doncs, diverses recomanacions per la continuació de 
l'experiment: 

En quant a les característiques de les bateries: 

• vasos de 2V per eliminar la influència de la interacció entre cel·les 

• cel·les noves, per poder comparar l'efectivitat de diferents tractaments 

• de baixa capacitat, per reduir els temps de càrregua i descàrrega 

En quant als aparells de mesura, ja que la experimentació amb bateries és de per sí llarga, cal 
utilitzar instruments que facilitin la obtenció i tractament de les dades: 

• equips que permetin la captura de dades amb PC, guardant els valors de voltatge i 
corrent, tant en càrrega com en descàrrega 

• sistema d'agitació mecànica de l'electròlit abans de la mesura de la densitat, o mesura a 
diferents profunditats.  

• mesura del nivell de l'electròlit amb dispositiu flotador 
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• utilitzar connexions amb la càrrega que evitin la influència de la corrosió en les 
connexions 

 

Possibles millores al circuit 

La freqüència ideal de polsació correspon aproximadament a la freqüència pròpia de L1-C2. Per 
tant, podriem substituir el temporitzador per un comparador de voltatge que activi la porta del 
mosfet quan la diferència entre el voltatge del condensador i la bateria arribi a un cert valor, i la 
desactivi quan el condensador s'hagi descarregat suficientment, o quan la seva intensitat de 
càrrega caigui a un cert valor. 

Cal ajustar el voltatge de flotació per evitar danys a la bateria. Per poder utilitzar carregadors no 
regulats de poca intensitat en combinació amb el polsador, aquest voltatge es podria regular de 
diferents formes: 

• variant la freqüència i intensitat del pols, regulant el voltatge del condensador del 
subcircuit de control 

• alternant l'alimentació del polsador entre font i bateria, amb comparadors de voltatges i 
relés  

D'altra banda, és necessari incorporar un filtre per evitar la pertorbació dels elements electrònics 
del sistema al que es trobi connectada la bateria. 
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Conclusions 

L'experiment realitzat no ha permés establir l'eficàcia de la polsació per reacondicionar bateries 
sulfatades, per sobre de procediments més senzills com el ciclat. Si es confirmés aquest 
resultat, però, com s'explicaria l'existència de tants testimonis favorables sobre l’eficàcia del 
desulfatador? 

Els coneixements tradicionals, no científics, de vegades confonen causes amb efectes, o, 
identificant la bondat d’un aparell o procediment, l’atribueixen a una característica irrellevant, 
ignorant la causa primera. Per exemple, es diu que el freixe protegeix les cases dels llamps. 
Aquests arbres, però, solen crèixer en llocs on existeixen corrents d’aigua subterranis, que 
impideixen la concentració de les càrregues positives que atrauen els llamps. El símptoma 
(freixe) es confón amb la causa (corrent d'aigua). 

Amb el present treball, encara que l'experimentació no ha tingut l'abast suficient per demostrar 
res, hem reunit elements per elaborar diverses hipòtesis, que expliquem tot seguit juntament 
amb un esbós de possibles experiments a realitzar per validar-les: 

1) Hipòtesi: En bateries que no accepten càrrega, a causa d'una sulfatació greu, els voltatges 
elevats aconseguits amb la polsació permetrien superar la resistència inicial a causa del 
'cop de fuet en càrrega', cosa que models senzills de carregadors no solen aconseguir. 

Experiment: Emmagatzemar durant 6 mesos cel·les descarregades amb baixa intensitat, i 
observar la resposta inicial amb diferents patrons de càrrega. 

2) Hipòtesi: En una bateria parcialment sulfatada, l'aplicació del polsador alimentat per la 
mateixa bateria, obliga a carregar-la periòdicament, efectuant un ciclat amb descàrregues 
lentes, que és el procediment recomanat pels fabricants per recuperar la capacitat.  

Experiment:: Sotmetre a ciclat les mateixes cel·les de l'experiment 1, comparant els resultats 
de l'aplicació del pulsador amb un corrent de descàrrega constant i equivalent. 

3) Hipòtesi: Els microcicles generats amb el polsador alimentat per la bateria, en tenir el pols 
de càrrega un perfil diferent que el de descàrrega, provoquen un desplaçament de la 
localització dels cristalls de sulfat, amb resultats incerts. Lam [16] suggereix que l'efecte 
corona aconseguit per una elevada freqüència o un elevat di/dt, concentraria la càrrega a la 
superfície dels electrodes. S'ignora, però, quin és el comportament del corrent en un 
material conductiu porós, com el dels electrodes.  

Experiment: Electroplatejar seccions d'un electrode de Pb/PbO2 amb polsos de corrent de 
diferents freqüències, i observar els resultats amb el microscopi electrònic.  
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4) Hipòtesi: El temps de repós de la càrrega a polsos permet la difusió dels ions, aconseguint 
una intensitat mitjana de càrrega major per a un mateix sobrevoltatge. Els cristalls grans de 
sulfat imposen distàncies de difusió més llargues, incrementant el voltatge fins i tot per 
corrents molt petits, impedint l'equalització a partir d'un cert punt. L'aplicació de polsos de 
baixa intensitat i alta freqüència permetria, d'una banda, la difusió dels ions, i de l'altra, 
potser, la localització del corrent a la superfície dels electrodes. L'efectivitat en l'allargament 
de la vida de les bateries en càrrega parcial prolongada vindria donada, doncs, no tant per la 
desulfatació, com suggereix Lam [16], sinó per l'equalització permanent. 

Experiment: Comparar el comportament en càrrega parcial prolongada i amb polsació d'alta 
freqüència,  entre cel·les independents o connectades en sèrie. 

5) Hipòtesi: En bateries de cicle profund amb graelles d'alt contingut d'antimoni (~5% Sb),  els 
òxids passivadors generats (PbOx, amb x<1'5) poden ser convertits en conductius (PbOx, 
amb x>1'5) amb voltatges per sobre de 14'7V (2'45 Vpc) [2]. La polsació podria generar 
aquest efecte amb un voltatge de flotació inferior. Les bateries SLI sense manteniment, 
utilitzades en aquest experiment, tenen un baix contingut d'antimoni, pel que aquest efecte 
no pot haver tingut lloc. 

Experiment: Sotmetre cel·les amb diferent contingut en Sb, a voltatges de flotació 
prolongats, i mesurar l'evolució de la resistència interna amb el tractament de polsació. 

 

Variació de la resistència interna 

El càlcul de la resistència interna en aquest experiment no ha pogut constatar la reclamació dels 
promotors de la tècnica de polsació, en quant a la disminució d'aquesta amb l'aplicació de 
polsos. L’increment d’aquesta resistència per degradació de la bateria, però, sembla estar 
relacionada amb l’oxidació de la graella de l’electrode positiu, mentre que la resistència de 
l’electrode negatiu, el més susceptible a la sulfatació, és gairebé constant [8].  

La sulfatació només afecta la resistència interna en descàrrega indirectament, per l'increment 
d'aquesta amb la disminució de l'estat de càrrega, però sí que ho fa amb la resistència de 
càrrega, el que dificulta l'equalització i incrementa la possibilitat de degradació de les cel·les 
amb menor capacitat.  
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Desequilibrat de cel·les 

Els mecanismes de degradació en les bateries de plom-àcid no afecta per igual a totes les 
cel·les, de manera que la més feble o la més exposada a condicions desfavorables envelleix 
acceleradament, limitant les prestacions del conjunt. En les compactes aquest fenòmen és 
especialment greu, doncs la degradació d'una cel·la implica la substitució de la bateria sencera.  

En les bateries utilitzades en el present experiment s’ha observat que les cel·les dels extrems 
tendeixen a degradar-se més ràpidament que les altres, el que suggereix la necessitat de 
protecció. En el compartiment del motor d’un vehicle les cel·les situades a l’exterior pateixen 
temperatures més elevades, ocasionant sobrecàrregues i sobredescàrregues més acusades 
que a les cel·les centrals.  

Proposem que els esforços per augmentar la vida de les bateries s'haurien de centrar en reduir 
aquestes diferències. L'estretament de les toleràncies de fabricació incrementaria els costos, i 
els resultats no estarien garantits 

En bateries compactes SLI, les mesures més senzilles són les de protecció:  

• protegint els laterals, especialment el més proper al motor, amb reflectors de la radiació 
tèrmica;  

• aillant-les del compartiment motor, o refrigerant-les suficientment, amb la possibilitat de 
canalitzar l’aire condicionat, opció especialment interessant en climes càlids, on la vida 
d’una bateria no sol passar dels dos anys. 

Encara que la sulfatació, normalment, és reversible amb un ciclat repetit, en certes situacions 
pot esdevenir un problema, agreujant les inequalitats entre cel·les. En sistemes fotovoltaics, en 
què les càrregues completes són especialment difícils d’assolir sense sistemes auxiliars, i 
encara més quan les bateries estan sobredimensionades en relació a la potència pic dels 
panells, una modificació del circuit polsador, o d'un regulador de tensió, podria carregar la cel·la 
més feble amb les més carregades. Una altra possibilitat a considerar és la d'utilitzar dues 
bateries en paral·lel, amb un algoritme de control que permeti la càrrega completa de forma 
alternativa per a cada bateria. 
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Reutilització de bateries 

Hem constatat que les bateries gastades en certes aplicacions poden utilitzar-se en altres 
menys exigents. La bateria Bosch recuperada, encara que no suporti descàrregues elevades, 
pot donar 27A durant 34 minuts, aproximadament un 30% menys del que donaria sortida de 
fàbrica. Amb un consum de 5A, la diferència seria només del 15%. El voltatge de tall en 
descàrrega, però, hauria de ser superior que en bateries noves per no sobredescarregar les 
cel·les degradades. 

El creixement del parc de vehicles elèctrics suposa l'aparició d'un volum important de bateries 
que, no sent útils en la seva aplicació original, podrien utilitzar-se en instal·lacions aïllades, per 
exemple. La tasca principal consistiria en determinar l'estat de cada cel·la, per agrupar-les amb 
una dispersió de característiques mínima.  

 

Sobre la complexitat 

Afrontar els problemes complexes des de perspectives reduccionistes sol dur a la creació de 
nous problemes. El creixement del sistema tecnoindustrial i de la població humana estàn 
causant un desequilibri en el sistema natural del que formen part. Els sistemes vius són 
homeostàtics, és a dir, tendeixen a l'equilibri, i si no acceptem la nostra responsabilitat, el 
reequilibri serà traumàtic. Encara que millorem espectacularment l'eficiència dels aparells que 
utilitzem diàriament, l'increment del consum és igualment espectacular. Al mateix temps que 
cerquem solucions tècniques, hauriem de cercar també solucions socials. 

Considerem que una de les mancances del sistema educatiu és la escassa atenció als 
fenòmens complexes. La capacitat de la ciència per resoldre els problemes que ha generat 
dependrà de la capacitat per enfrontar-se a la complexitat de la naturalesa, superant el 
paradigmes simplificadors de la ciència reduccionista. L'estudi de la bateria de plom-àcid, que 
habitualment s'afronta de manera superficial, podria ser una eina útil per estimular el pensament 
complexe en els estudiants. 

 

 


