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Sammanfattning 

Förstudien ”Övervakning och pulsad laddning av bly-syra batterier” görs inom ramen för projektet 
Energi- och miljökompetenscentrum i Dalarna. Den initierades i samarbete med Macbat AB i 
Arvika som en följd av samtal kring möjligheten att anpassa deras strömpulsbaserade 
rekonditioneringssystem, utvecklat för större truckbatterier, till att kunna återvinna 
förlorad kapacitet även i mindre batterier. Idén grundar sig bland annat i att åldring av 
batterier ofta är en primär begränsning för funktionen hos fristående solcellssystem. 
 
Studien, som till stor del är en sammanställning av vetenskapliga artiklar, syftar till att bidra 
med bättre grundläggande förståelse för hur pulsad laddning verkar på bly-syra batterier 
och deras elektrokemi. I synnerhet har grundläggande skillnader mellan större öppna 
batterier och mindre slutna batterier pekats ut, och ett antal parametrar som bestämmer 
pulsprocessens verkan identifierarats; frekvens, pulsspänning och laddningsgrad. 
Förhoppningen är att den mer teoretiska sammanställningen i förlängningen skall kunna 
bidra till att de företag i regionen som arbetar med denna teknik kan optimera funktionen i 
sina produkter. 
 
För att kunna säkra funktionen hos ett batteri så måste man kunna bedöma batteriets 
hälsotillstånd, och identifiera degradering på ett relativt tidigt stadium. En andra del av 
förstudien berör därför möjliga tillvägagångsätt att via mätningar på batteriets två poler 
kunna bestämma dess hälsotillstånd – och framförallt peka på de begränsningar dessa 
metoder har. Syftet är att bidra med grunden till en eventuell utveckling av ett enkelt 
batteriövervakningssystem som skall kunna ge användaren en tydlig och tidig signal om att 
det är dags för service. Sannolikt krävs det att man mäter en kombination av flertalet 
parametrar för att kunna åstadkomma detta, och i synnerhet blir förutsättningarna bättre 
om parametrar kan loggas över tid. 
 
Sammanfattningsvis diskuteras i mer övergripande och spekulativa ordalag den utmaning 
som den brokiga samling mindre batteri i många utvecklingsländer innebär. För att trygga 
funktionen behöver en organisation för batteriservice med kunniga tekniker byggas upp 
tillsammans med tekniska produkter för exempelvis övervakning.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Förstudien ”Övervakning och pulsad laddning av bly-syra batterier” görs inom ramen för projektet 
Energi- och miljökompetenscentrum i Dalarna [1] och initierades i samarbete med Macbat AB i 
Arvika [2] som en följd av samtal kring möjligheten att återvinna förlorad kapacitet i 
mindre batterier. Idén grundar sig bland annat i att åldring av batterier ofta är en primär 
begränsning för funktionen hos fristående solcellssystem. 
 
MacBat AB utvecklar och säljer patenterade system och metoder för rekonditionering av 
bly-syra batterier, då företrädelsevis för större truckbatterier (12V - 80V, 250Ah - 700Ah). 
Rekonditioneringsprocessen som MacBat utvecklat görs ungefär vartannat år och tar 
omkring ett dygn. Metoden bygger på korta (60 – 240 ms), starka strömpulser, vid en 
spänning som överstiger batteriets nominella spänning. Metoden mer ekonomisk om 
rekonditioneringen görs då batterierna inte är helt nedgångna utan fortfarande har ungefär 
70 % av sin ursprungliga kapacitet kvar genom att tiden för regenerering då är relativt kort. 
Dessutom är risken för andra skador, utöver sulfatering, mindre. [2] 
 

1.2 Syfte 

Förstudien syftar till att utifrån förutsättningarna i små solcellssystem 
 

1. undersöka vilka metoder som skulle kunna vara lämpliga att ligga till grund för att 
med enkel och billig elektronik kunna mäta hälsotillståndet hos ett bly-syra batteri 
där man endast kommer åt de yttre polerna, men inte de enskilda cellerna eller 
batteriets inre i övrigt. 
 

2. undersöka de grundläggande förutsättningarna och utmaningarna för att applicera 
pulsad laddning till öppna monoblock och VRLA batterier, vars syfte vore att 
reducera de negativa effekterna av sulfatering.  
 

3. kommentera utmaningarna med användningen av batterier i utvecklingsländer, och 
vad som behövs för att i längden förbättra funktionaliteten för fristående 
solcellsystem.  

 

1.3 Metod 

Förstudien är huvudsakligen baserad på en genomgång av publicerade studier inom pulsad 
laddning för bly-syra batterier och metoder att uppskatta deras hälsotillstånd. 
Litteraturstudien har avsiktligen fokuserats mot de grundläggande aspekterna på pulsad 
laddning i avsikt att bättre förstå vad som händer och vilka parametrar som är viktiga i en 
pulsad laddning. Därtill kan en bättre förståelse för pulsad laddning i allmänhet vara av 
intresse även för fler lokala företag som arbetar med bly-syra batterier.  
 
På samma sätt har de elektrokemiska processerna som ligger till grund för åldring av 
batterier varit utgångspunkt då olika möjligheter för batteriövervakning sammanställts 
utifrån publicerade studier. I slutändan behöver man finna en lättförståelig indikator på 
batteriets hälsotillstånd, vars användbarhet och begränsningar beror på hur väl man lyckas 
fånga batteriets komplexa natur. 
 
Som ett resultat av de tankar och idéer som studien medfört, diskuteras i ett sista avsnitt en 
idé till organisation och prioritering som skulle kunna ligga till grund för en fungerande 
hantering av de utmaningar som solcellssystem i utvecklingsländer ofta medför, och som 
skulle kunna skapa förutsättningar för att ta tillvara möjligheterna att förbättra 
batterifunktionen via nya tekniska produkter. 
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Förstudien genomförs vid Högskolan Dalarna, inom gruppen för solenergiforskning. 
Tidsinvesteringen är begränsad till ungefär 150 timmar. 
 

1.4 Kort förklaring av tekniska termer 

Katod Positiv elektrod. 
 
Anod Negativ elektrod. 
 
SOC State-Of-Charge. Laddningstillstånd, uttryckt som resterande kapacitet i 

förhållande till batteriets nuvarande fulla kapacitet. 
 
SOH State-Of-Health. Hälsotillståndet uttryckt som batteriets nuvarande fulla 

kapacitet i förhållande till batteriets fulla kapacitet i nyskick. 
 
C/x Relaterar till strömmen som behövs för att ladda/ladda ur batteriet på x 

timmar. 
 
DOD Depth-of-Discharge. 1-SOC. 
 
VRLA Slutna batterier; Valve Regulated Lead Acid 
 
OCV Open Circuit Voltage. Betecknar batteriets polspänning då ingen ström dras. 
 
CC Constant Current. Laddnings-/urladdningsteknik där en konstant ström 

ges/dras från batteriet. 
 
CV Constant Voltage. Laddningsteknik där batteriet hålls vid en konstant 

spänning. 
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2 Motivering till förstudiens inriktning 

2.1 Fristående solcellsystem 

Fristående solcellsystem (ej kopplade till ett elnät) kräver att den elström som genereras 
under dagtid då solen skiner kan lagras för senare användning. Lagringen sker idag 
övervägande i laddningsbara bly-syra batterier, vilka är relativt billiga och framförallt 
tillgängliga över hela världen. Storleken på dessa batterier varierar från mindre än 1Ah upp 
till flera tusen amperetimmar. Batterierna är en svaghet hos dessa solcellsystem, och är ofta 
den komponent som behöver bytas först. Batterierna förlorar över tid lagringskapacitet 
och blir oanvändbart. Sett över solcellsystemets totala livslängd utgör batterierna en 
övervägande andel så väl av kostnaden som av energibalansen, och det finns stora 
förtjänster i att finna lösningar som maximerar deras livslängd - om inte annat för att öka 
funktionaliteten för användarna och öka tilltron till solenergi som en tillförlitlig energikälla. 
I västvärlden är en allt större andel av solcellsinstallationerna kopplade till ett starkt elnät 
och behovet av lagring är inte strängt nödvändigt för den enskilde elproducenten. 
 
Det finns många elektrokemiska processer som fortgår inuti batteriet och som övertid 
reducerar dess förmåga att lagra elektricitet. Vilken av dessa mekanismer som dominerar 
beror på hur, och i vilket klimat, som batteriet används. För fristående solcellsystem där 
batterierna regelbundet laddas och laddas ur så är så kallad sulfatering den huvudsakliga 
anledningen till degradering. Man kan fördröja sulfateringen genom att dimensionera 
systemet korrekt och se till att batteriet inte överutnyttjas. Det kräver dock välinformerade 
och disciplinerade användare eftersom ett korrekt användande innebär att man tillåter 
batterierna att laddas upp ordentligt.. I de flesta fall är batterierna snarare tomma än fulla 
och sulfatering är ett problem [3]. En statistisk studie över felåtgärder för över 7000 solar-
home-systems i Marocco, visar att batterierna är den komponent av systemet med 
överlägset kortast tid tills haveri - 5.46 år [4]. 
 

2.2  Sulfatering 

Bildandet av blysulfat, både på anod och på katod, är en naturlig del av huvudreaktionen 
för ett bly-syra batteri då det laddas ur; 
 

Katod:        
     

                   

Anod:       
           

 . 
 
Bildningen av blysulfat är i stort reversibel och de små kristallerna (≤1µm) löses upp igen 
då batteriet åter laddas. Om, å andra sidan, batteriet lämnas 
urladdat under en längre period, eller då det cyklas (laddas/laddas 
ur), så växer blysulfatkristallerna (5-20 µm) via en dynamisk 
jämviktsprocess av upplösning och utfällning, så att deras yta i 
förhållande till volym minskar. Det blir allt svårare att återladda 
batteriet och aktivt material förloras till irreversibel formation av 
sulfatkristaller [5].  
 
Man måste dock minnas att sulfatering är ett vagt begrepp för 
något som i sig inte är en enda process, utan som skiljer sig 

mellan anod och katod [6]. Sulfatering sker företrädelsevis på 
katod-sidan i öppna batterier, och på båda elektroderna i VRLA 
(Valve Regulated Lead Acid) batterier [7] på grund av en effektiv 
gas-rekombinationsprocess som begränsar anodens möjlighet att 
helt återladdas [8]. För att begränsa sulfateringsprocessen bör 
batteriet få möjlighet att regelbundet laddas upp ordentligt.  
 

Figur 1Blysulfat löser sig 
i elektrolyten, vilket 
bidrar till att kristallerna 
växer över tid. Bilden är 
inspirerad av [5]. 
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Likaså är det fördelaktigt att använda en högre koncentration av svavelsyra eftersom det 
minskar lösligheten för blysulfat. Skiktning (stratifiering) av elektrolyt på grund av en över 
tid ökande densitetsgradient är ett problem för öppna batterier i solcellssystem. Syra med 
hög koncentration (densitet) ansamlas på botten av cellen medan syra med lägre densitet 
flyter ovanpå. Detta medför att ojämn laddningsfördelning där elektrodens laddningsgrad 
vid botten på cellen kan vara upp till 30 % lägre än på toppen. Botten på elektroden är 
därför i en högre grad utsatt för sulfatering [3].  Man bör använda och förvara bly-syra 
batterier svalt för att minska åldringsprocesser [9] [5], även om de finns studier som visar 
att cykellivet stiger då temperaturen på elektrolyten ökas från 25oC till 30oC och att 
mängden resterande blysulfat samtidigt minskar [10]. 
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3 Metoder för att bedöma hälsotillståndet hos ett 
batteri 
För att på ett effektivt sätt kunna säkra funktionaliteten hos ett bly-syra är det viktigt att 
åtgärder kan göras innan batteriet har tappat alltför mycket kapacitet eller skadats av 
korrosion. Den enskilde användaren måste kunna få en indikation på när det är dags för 
service. En enkel och framförallt billig batteriövervakning som skulle kunna inkluderas 
som en detalj tillsammans med batterier i exempelvis ett Solar-Home-System är idag inte 
vanligt förekommande. Detta stycke diskuterar möjlig metodik kring vilken ett 
övervakningssystem skulle kunna utvecklas. Man bör dock hålla i åtanke att ämnet inte är 
trivialt och att mycket forskning redan har gjorts för att förstå, modellera och mäta åldring 
hos bly-syra batterier.  
 

3.1 Inre resistans 

VRLA batterier är slutna och kan till skillnad från öppna batterier inte inspekteras 
invändigt. Man kommer inte åt att se i vilket skick elektroderna är, och man kan inte heller 
mäta syradensiteten, vilket annars är den kanske säkraste metoden för att få en uppfattning 
av SOC eftersom elektrolyten är ett aktivt material i bly-syra batterier. Man är för VRLA 
batterier hänvisad till de två yttre batteripolerna för SOC- och SOH-mätningar. 
 
De tillhörande förändringarna av syradensitet och materialkomposition/struktur i 
elektroderna som sker då ett bly-syra batteri laddas ur (mestadels minskad porositet som 
begränsar diffusion och kapacitans hos dubbelskiktet), alternativt åldras (ytterligare effekter 
som minskar laddningsöverföringen), ger god anledning att tro på ett förhållande mellan 
SOC och batteriets inre resistans, liksom mellan SOH och batteriets inre resistans. Flera 
studier har gjorts som otvetydigt visar att sambanden finns [11] [12] [13] [14], och att den 
inre resistansen varierar med upp till 100 % för bly-syra batterier. Samma studier visar även 
att sambanden är ganska komplexa och svårtolkade, och en viss oenighet råder 
omsambanden kan definieras väl nog för att vara praktiskt användbara [15]: 
 

 Inre resistans kan både mätas och definieras på flera olika sätt. Beroende på vilken 
mätteknik som används, och då framförallt på mätperiodens längd, så inkluderas 
olika elektrokemiska processer i måttet på inre resistans. Likaså mäts inre resistans 
oftast som en komplex impedans1, vilken kan tolkas/presenteras på flera olika sätt. 
Nedan ges en mer genomgående förklaring. 

 Eftersom både SOC och SOH bidrar till en förändrad inre resistans kan det, 
speciellt i fält, vara svårt att särskilja effekterna. Företrädelsevis bör 
impedansmätningen göras vid 100 % SOC för att eliminera dess inverkan [11]. 

 Flera olika processer, så som sulfatering, korrosion och uttorkning kan alla bidra 
till ökad impedans.  

 De flesta ingående variabler är temperaturberoende. Tidigare studier hävdar dock 
att temperaturer mellan 25 oC och 75 oC ger en osäkerhet i impedansen på under 
10% [14]. 

 Relativt små variationer av RHF vid SOC över 40 % [15]. 

 Användarhistorik påverkar koncentrationsgradienter hos syran, och därigenom 
förhållandet mellan SOC och impedans. 
 

Därtill så visar katodens impedansegenskaper en hysteres mellan laddning och urladdning 
som beror på olika kemiska och elektrokemiska reaktionsmekanismer; laddning är inte 

                                                 
1
 Impedans är en komplex storhet som i sin matematiska konstruktion kan betraktas som en vektor med 

en reell del (resistans) och en imaginär del (reaktans), vilka tillsammans ger ger information om 
induktiva och kapacitiva egenskaper. En sammanfattning finns att läsa på Wikipedia: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_impedance 

http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_impedance
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enbart en urladdning baklänges. Bland annat innebär detta att kapacitansen i det 
elektrokemiska dubbelskiktet är 5-6 gånger större under laddning än under urladdning [11]. 

3.1.1. Impedansbidrag 

Impedansen (Z) hos ett batteri kan i princip betraktas som en frekvensberoende 
överföringsfunktion som bestämmer responsen då en störning tillförs batteriets poler. 
Impedansen är i sin helhet komplex och innehåller på så vis information om 
fasförskjutningen mellan ström och spänning – som ett resultat av batteriets induktiva och 
kapacitiva egenskaper. Vanligtvis är störningen en strömsignal som via impedansen ger 
upphov till en spänningsrespons. Störningen som påförs batteriet kan vara av olika typ, allt 
från en liten sinusformad signal ovanpå en DC signal till en eller flera kraftiga DC 
strömpulser. Vissa mer avancerade metoder sveper ett spann av frekvenser så att 
impedansens frekvensberoende kan ritas ut i exempelvis ett Nykvist diagram, likt det i 
Figur 2. Enklare metoder använder en fix frekvens eller strömpuls och ger begränsad 
impedansinformation. 
 

 
Figur 2 Nykvist diagram där den komplexa impedansen för ett typiskt bly-syra batteri har plottats som funktion 
av frekvens. Batteriets respons vid olika frekvenser härrör till olika elektrokemiska processer. Diagrammet tydliggör 
att valet av frekvens eller tidsspann för mätningen ger olika fundamentalt olika impedansinnehåll och storlek på 

impedans. Diagrammet är reproducerat från [14]. Infälld bild: Enkel ekvivalent krets för att modellera 
impedansbeteendet hos en battericell. Denna modell försöker ta hänsyn till elektrodernas ”elektrokemiska 
dubbelskiktet” liksom elektrodernas ”Charge transfer resistance” utöver den högfrekventa resistiva delen, 

RHF. Övrig impedanskarakteristik bakas in i den komplexa storheten Zw. [14] 

De olika delarna i Nykvist diagrammet, Figur 2, kan grovt relateras till olika elektrokemiska 
processer enligt: 
 

 En induktiv del vid frekvenser högre än 100Hz som härrör till elektrodgeometri 
och kopplingar inuti cellen. 

 Den resistiva delen RHF härrör till kopplingar, elektrolyt, separator, korrosion och 
sulfatering av elektroderna, dock är det, av de två elektroderna, främst katoden 
som bidrar till RHF (oavsett SOC). 

 Den lilla kapacitiva halvcirkeln med radie R1 härrör till porositeten hos 
elektroderna, dock främst katoden. 

 Den stora kapacitiva halvcirkeln med radie R2 vid låga frekvenser härrör till 
batteriets huvudreaktion som innebär en sulfatering som begränsas av diffusion av 
Pb2+-joner. 
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Studier av enskilda elektroder visar att katoden ger ett övervägande impedansbidrag vid 
lägre SOC, medan anoden bidrar mest vid överladdning. Elektroderna är ofta i fokus, men 

även elektrolyt och kopplingar bidrar till batteriets impedans. Både RHF och R1 bör enligt 

denna tolkning öka då elektroderna åldras eller laddas ur på grund av en större mängd 
blysulfat – ett samband som visats experimentellt. Men sambandet kopplar också till en 
avtagande konduktans då syrakoncentrationen minskar under urladdning. Detta medför att 
koncentrationsgradienter hos elektrolyten, som ett resultat av batteriets användarhistorik, 
gör mätningarna osäkra [15]. 
 
Batteriets induktiva egenskaper vid höga frekvenser är relativt oberoende SOC, medan de 
kapacitiva – i första hand det elektrokemiska dubbelskiktet – kopplar till storleken på 
främst katodens aktiva yta, vilken i sig avtar med avtagande SOC. Detta gör att frekvensen, 

f±, då cellen endast har en resistiv impedans (korsar x-axeln, se Figur 2) kan ge ett mått på 

SOC. Frekvensen f± är dock starkt temperaturberoende. Patentansökan för en enkel 
hårdvara för att mäta denna frekvens är under bedömning [15]. 
 
Inom ramen för impedansstudier så har också mer eller mindre avancerade ekvivalenta 
kretsscheman utvecklas för att kunna relatera ett batteries impedansbeteende till dess 
elektrokemiska egenskaper. Utifrån dessa modeller har man försökt definiera mätbara 
parametrar som skulle kunna användas till att uppskatta SOH. En sådan modell är infälld i 

Figur 2, där elektrodernas elektrokemiska dubbelskikt, Cdl, och deras 

laddningsöverföringsresistans, Rt, har identifierats som frekvensberoende bidrag till 

impedansen [11]. En studie har efter utvärdering av tester på ett antal nya och gamla 

batterier föreslagit produkten RtCdl=1/(2πfc) som en relevant indikator på SOH. Metoden 

skulle ha fördelen att den endast behöver mäta impedans vid en frekvens (fc – topp 

positionen på R1-halv cirkeln i Figur 2) och därför kan implementeras med relativ enkel 

elektronik – under antagandet att denna frekvens är konstant, vilket inte alltid är fallet [14]. 
 
De flesta kommersiella impedans-/konduktansinstrument för batterier använder sig av 
endast en frekvens – och då oftast olika frekvens liksom olika signaltyp beroende på vem 
som tillverkat instrumentet. Därutöver använder tillverkarna varierande metoder att 
utvärdera impedansresultaten. Det innebär att instrumenten mäter impedans relaterad till 
olika processer i ett batteri och inte rakt av kan jämföras med varandra, även om de flesta 
instrument mäter vid så pass hög frekvens att det någorlunda approximerar RHF – det rent 
resistiva bidraget. 
 

3.1.2. DC-resistans 

Den kanske enklaste metoden att mäta batteriets interna motstånd är att i enlighet med 
ohms lag mäta spänningsfallet då ett strömsteg eller en strömpuls används för att belasta 
batteriet. Det krävs ändå att man kan sampla responsen med en tillräckligt hög 
tidsupplösning (millisekunder) för att bara få med den resistiva del som approximerar RHF 

och som bäst relaterar till SOH [16]. Mätningar på enskilda steg är känsliga för störningar 
från laster kopplade till batteriet, och då speciellt inverterare som kan ge 50/60 Hz rippel. 
För att komma runt problemet med störningar har metoder utvecklats som lägger flera 
pulser i följd [17], eller tillämpar en hög-frekvent signal av fyrkantspulser [16]. 

3.1.3. Produkter 

Kommersiella produkter har trots osäkerheten i dessa mätningar utvecklats för både fast 
installerad batteriövervakning liksom portabla mätinstrument baserade på olika 
impedansmetoder. Många av de kommersiella batteriövervakningssystemen är anpassade 
för nya batterier och har problem med att ”se” åldringsfenomen, i synnerhet då dessa 
fortfarande är begynnande (SOH>80%) [14] [18].  
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Midtronics 
Midtronics har under de senaste 25 åren utvecklat ett stort sortiment övervakningssystem, 
impedansmätare och diagnosinstrument för batterier. De erbjuder både integrerade system, 
små, bärbara enheter och större stationära system. www.midtronics.com 
 
Cadex 
Utvecklar och säljer ett stort sortiment av olika produkter relaterat till batterier, däribland 
diagnostiseringsverktyg och övervakningssystem. Man har bland annat utvecklat en metod 
att uppskatta SOC baserat på magnetiska mätningar. Står bakom hemsidan ”Battery 
University” [18]. www.cadex.com  
 
Argus 
Argus har utveckalt flera monitorering- och diagnostiseringsprodukter runt sin patenterade 
”Large Pulse Resistance” och ”Dual Large Pulse Resistance” metodik. Några av dessa är 
små integrerade kretsar, bärbara enheter och större system. www.argusanalyzers.com  
 
MeterCenter 
Erbjuder bland annat en impedansmätare anpassad för enkel diagnostisering av bly-syra 
batterier. www.biddlemegger.com 
 
Agilent 
En singel-frekvens resistansmätare som använder en signal på 1kHz. För batterier innebär 
detta att den reella delen av impedansen i stort motsvarar RHF. www.agilent.com 
 
Xantrex 
Monitoreringssystem för batterier, visar nuvarande användning av batteriet samt indikerar 
kvarvarande användningstid. www.odelco.se 
 
Batscan 
Battscan har utväcklat ett monitoreringssystem som bygger på att ström, spänning och 
temperatur för enskilda celler eller block av celler loggas och utvärderas. www.batscan.se 
 

3.2 Bedömning av hälsotillståndet via Coup De Fouet 

Coup De Fouet betecknar den spännings-svacka på 10-30mV/cell [19] som kan observeras 
under de första minuterna då ett bly-syra batteri laddas ur från ett ”fulladdat” tillstånd. 
Fenomenet är inte i sin fullständighet förstått, men har länge trots härröra till den initiala 
kristallisationen av sulfatkristaller som sedan, under senare skede av urladdningsprocessen, 
växer sig större [3] [20]. Ju högre urladdningsström, desto fler kristallnuklider bildas, vilket 
är intressant eftersom det överlag innebär mindre storlek på sulfatkristallerna. Ett antal 
studier har visat på ett linjärt samband mellan amplituden på coup de fouet och 
kvarvarande kapacitet hos batterierna [21], och föreslagit att detta samband kan nyttjas för 
att uppskatta batteriets hälsotillstånd. Idén är tilltalande eftersom man endast behöver 
ladda ur batteriet några få minuter för att mäta coup de fouet. Ett antal patent baserade på 
denna teknik finns redan registrerade [22] [23]. 
 

file://dustaff/home/jpo/Windesk/Jon%20Persson/EMC/Företagskontakter/Företag%20med%20intresse%20i%20solellabbet/MacBat/Förstudie_MacBat/www.midtronics.com
file:///C:/Users/dhg/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DN6QWJVQ/www.cadex.com
http://www.argusanalyzers.com/
file://dustaff/home/jpo/Windesk/Jon%20Persson/EMC/Företagskontakter/Företag%20med%20intresse%20i%20solellabbet/MacBat/Förstudie_MacBat/www.biddlemegger.com
file://dustaff/home/jpo/Windesk/Jon%20Persson/EMC/Företagskontakter/Företag%20med%20intresse%20i%20solellabbet/MacBat/Förstudie_MacBat/www.agilent.com
http://www.odelco.se/
file://dustaff/home/jpo/Windesk/Jon%20Persson/EMC/Företagskontakter/Företag%20med%20intresse%20i%20solellabbet/MacBat/Förstudie_MacBat/www.batscan.se
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Figur 3 Potentialkurva som illustrerar fenomenet ”Coup de fouet” då ett bly-syra batteri laddas ur från 

fulladdat tillstånd. 

 
En senare, något mer rigorös studie, har visat att sambandet mellan coup de fouet och 
kvarvarande kapacitet är komplext, och linjärt enbart under vissa, väl kontrollerade 
förutsättningar. Batteriets temperatur, dess elektriska historia samt graden av ”fulladdning” 
påverkar alla coup de fouet, vilket gör det svårt att i praktiken använda fenomenet för 
tillförlitlig bestämning av hälsotillstånd. Däremot anses coup de fouet bättre lämpat som 
parameter för ”end-of-charge”- kriterium i laddregulatorer [19]. 
 
A. Delaille et al. visar även att coup de fouet övervägande relaterar till katoden, och 
föreslår dessutom att fenomenet snarare har sitt ursprung i masstransport, än är en 
konsekvens av kristallation. En fulladdad elektrod är maximalt porös med många men små, 
öppna kanaler som erbjuder en stor aktiv reaktionsyta. Under det initiala urladdningsskedet 
utarmas porerna på reaktanter vilket leder till att spänningen först faller, för att efter hand 
återhämta sig då porositeten minskar [19]. 
 
Ett fenomen som motsvarar coup de fouet kan även observeras vid laddning av totalt 
urladdade batterier. För denna spänningssignatur har man kunnat observera en förändring 
över antalet cykler, vilket därmed skulle kunna erbjuda en möjlighet att korrelera SOH [19]. 
Men eftersom batteriet måste laddas ur fullständigt, vore en sådan indikator för SOH inte 
praktiskt lämplig. 
 

3.3 Referenselektrod 

Användandet av referenselektroder skulle kunna ge möjlighet att introducera en absolut 
referensnivå gentemot vilken spänningen på katod respektive anod kan mätas var för sig.  
Individuella elektrodspänningar kan ge en noggrann uppskattning på respektive elektrods 
kvarvarande kapacitet och en indikation på defekta celler.  
 
Traditionellt sett så används inom batteritillverkning ofta en kadmiumreferens (Cd-stick), 
medan Hg/Hg2SO4 elektroder förekommer inom batteriforskningen. Båda dessa lider av 
att de är dyra, sköra och miljöfarliga. Dock har nyligen en silver/silversulfat (Ag/Ag2SO4) 
elektrod utvecklats med avsikt att kunna permanent integreras i batterikonstruktionen. 
Elektroden har visats vara robust nog både mekaniskt och kemiskt för att överleva hela 
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batteriets livslängd – framförallt har man visat att urlakningstakten av Ag2SO4 till 
elektrolyten kan begränsas till under 1 mg/år, vilket anses vara acceptabelt. Användandet 
av Ag/Ag2SO4 referenselektroder kräver ett hänsynstagande till diffusionspotentialer, d.v.s. 
elektrolytkoncentration, vilket gör det möjligt även att mäta exempelvis stratifiering i höga 
celler genom att ha två elektroder på olika nivåer. 
 
Därtill erbjuder en referenselektrod en möjlighet att bättre optimera parametrar för 
laddning och batterikontroll. Exempelvis kan ”low-voltage-disconnect” relateras till 
katodens potential och på så vis förhindra att denna överutnyttjas – vilket i sin tur leder till 
längre cykelliv. På samma sätt skulle man för VRLA batterier kunna sätta 
laddningspotentialen till spänningen på anoden, och på så vis tvinga upp den för att 
undvika sulfatering [24] [8]. Ett internationellt patent baserat på användandet av 
batteriintegrerade referensceller finns registrerat [25]. 
 
I det sammanhanget att man överväger att utveckla batterier med integrerade 
referenselektroder så kan man även tänka sig att försöka minska den aktiva ytan på 
katoden. Detta för att ge mer homogena laddningsreaktioner, vilket minskar 
överspänningar och bidrar till att katoden återladdas mer effektivt [3]. 
 

3.4 Modellering 

Ett flertal batterimodeller, av olika komplexitet, har utvecklats under åren. Många bygger 
vidare på ett tidigt arbete av Shepherd [26], som under ett antal antaganden om 
battericellens grunder presenterade en modell för urladdning: 
 

      (
 

    
)          ( 

 

 
  )       

(1) 

 
Beteckningarna följer dem i [26]. E är cellspänningen. ES är en konstant (spänning). 
Termen K(Q/(Q-it))i beskriver spänningsfallet i ett poröst elektrodmaterial där K är en 
polarisationskonstant för strömdensiteten i det aktiva materialet, Q kapacitet, i strömtäthet 
(A/cm2). Tredje termen -Ni tar hänsyn till den inre resistansen N, A och B experimentella 
konstanter för att kompensera det initiala spänningsfallet vid låga it-värden. Vanligtvis kan 
denna term ignoreras för bly-syra batterier. Sista termen -Cit tar hänsyn till utarmningen av 
elektrolyten under urladdning. Shepherd modellen ärgenerell och kan genom parameterval 
anpassas till olika batteridesigner – förutsatt att man på ett lämpligt vis kan bestämma 
parametrarna. 
 
Baserat på Shepherds ekvationer utvecklade Cherif et al. [27] en modell för åldring av bly-
syra batterier i PV-system. Parametervärden uppmätta för batterier av olika ålder låg till 
grund för framtagandet av ekvationer som ska förutse parametrarnas utveckling över tid. 
Studien baserades på den vanligaste batteritypen i Tunisen, ett 90Ah, 12V batteri och 
utvärderades i ett verkligt PV-system med relativt gott resultat2. 
 

                                                 
2
 Presentationen av studien är dock ganska bristfällig och svår att följa med i – det är svårt att se vad 

och hur de faktiskt tagit olika parametrar i beaktande. 
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Figur 4 Diagrammet visar urladdningskurvan för ett Microlyte Red Top, 20Ah, 12V AGM batteri 
tillsammans med de modellerade urladdningskurvorna enligt CIEMAT och Monegon modellerna – 
baserat på parametrarna från Red Top batteriet. 

CIEMAT och Monegon modellerna [28] (och  fler därtill) är anpassade för modellering av 
batterier i solcellsystem. De är mindre generellt formulerade och utgörs av tre ekvationer 
(laddning, urladdning och överladdning) baserade på en uppsättning enkla parametrar: 
 

 State-of-Charge, SOC 

 Kapacitet vid 10h-ström, C10 

 Temperatur, T 

 Strömstyrka, I 
 
Skillnaden mellan modellerna ligger i hur de behandlar temperatur- och SOC beroendet 
hos batteriet, vilket tydliggörs i Figur 4 som visar urladdningskurvan för ett Microlyte Red 
Top, 20Ah, 12V, AGM batteri [29] tillsammans med de enlig CIEMAT och Monegon 
modellerade urladdningskurvorna för ett bly-syra batteri med motsvarande parametrar. 
Monegon modellen är flackare på grund av att Voc inte tillåts variera med SOC. 
 
Om man här har möjlighet att enkelt logga de ingående parametrarna (ström, tid, spänning, 
temperatur, SOC), så skulle man eventuellt kunna beräkna ett momentant värde på 
kapaciteten, C10, som ett mått på hälsotillståndet. Fördelen är att man då viktar samman 
olika parametrar som alla samtidigt påverkar batteriets beteende, och på vis borde ha en 
bättre möjlighet att få trovärdiga resultat. Det praktiska problemet med alla dessa modeller 
är att det bygger på att man kan mäta SOC någorlunda noggrant. 
 
Okoshi et al. [30] har presenterat en metod för att mäta SOC som bygger på en intelligent 
kombination av en uppskattning av SOC via resistansmätningar (DC resistans) med 
integrering av den ström som flyter in och ut ur batteriet. Resultaten ligger inom en 
felmarginal på ±5%. Dock bygger resistansmätningarna på en översättningstabell mellan 
SOC och resistans, vilken om den inte är specifik för just den specifika batterimodellen 
kan introducera större felmarginaler. Metoden implementerades hårdvarumässigt i ett 
kretskort för batteriövervakning. 
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3.5 Sammanfattande kommentar 

I slutändan hänger valet av metodik på hur noggrann uppskattning på hälsotillståndet man 
behöver. Batteriers komplexitet, gör en exakt mätning av SOH i det närmaste omöjlig, om 
inte batteriet verkligen skall laddas ur från SOC=100% till SOC =0%. Så länge batteriet 
sitter inkopplat och regelbundet laddas, så vore den enklaste lösningen att förlita sig till 
mätningar av DC resistansen, företrädelsevis vid de högre batteri-spänningarna som 
implicerar ett högt SOC, och tolka dessa som mått på SOH. Har man dessutom möjlighet 
att logga sådana resistansmätningar, så skulle eventuellt trenden i dessa värden kunna ge 
tillräcklig information för att avgöra när det är dags att serva ett batteri. Flera företag har 
redan implementerat denna typ av enklare resistansmätningar i hårdvara för kommersiella 
produkter (se avsnitt 3.1.3), som till synes skulle kunna vara tillämpbara i solcellssystem, 
även om ingen av dem marknadsför dem för en sådan applikation. Ett samarbete med 
någon av dessa  är sannolikt både värdefullt och arbetsbesparande.  
 
Vid mätning av DC resistansen kvarstår dock problemet att en ökning kan bero av flera 
olika processer vars relativa inverkan beror på hur batteriet används. Vill man ytterligare 
förfina uppskattningarna verkar den mest framkomliga vägen vara att inkludera mätning av 
fler parametrar och kombinera dessa under någon lämplig batterimodell. 
 
Dessutom medför de små urladdningsströmmarna i de flesta solcellsapplikationer 
(medelström på I50 – I100) att få sulfatnuklider, men stora blysulfatkristaller skapas, vilket 
medför problem med återladdning. Med en stark initial urladdningspuls skapas istället 
många sulfatnuklider, med en totalt sett större yta. Små kristaller minskar överspänningen i 
efterföljande laddning och innebär därför en effektivare laddning av katoden [3]. Skulle 
man börja varje urladdning över en viss spänningsnivå börjar med en kraftig 
urladdningspuls så skulle man således erhålla ett värde på DC-resistansen och samtidigt 
förbättra batteriets prestanda. 
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4 Pulsad laddning 
Ett relativt stort antal studier har under åren undersökt olika alternativ till laddning med 
konstant ström för att dels reducera laddningstiden, men även för att öka prestandan hos 
batterierna. Processer som baseras på pulsad ström har visat sig fördelaktiga genom en 
högre faradisk verkningsgrad och lyckad snabbladdning [7], ökat cykelliv hos batterierna 
[10] och även genom snabbare resultat vid formation av elektrodmaterial [31] [32]. De 
flesta av dessa studier är av praktisk natur, medan några betraktar mer teoretiska aspekter. 
 
Om pulsad laddning medför mer effektiv laddning, så skulle man med denna teknik i 
solcellsystem kunna förbättra batteriernas möjlighet att nå ett maximalt laddningstillstånd 
med den begränsade solenergi som erbjuds. Ett högre laddningstillstånd minskar takten av 
blysulfatbildning och ökar på så vis livslängden. 
 

4.1 Positiv elektrod 

En nyligen publicerad artikelserie [7]- [11] av en gedigen undersökning av olika aspekter av 
pulsad laddning har visat på deras potential att reducera mängden resterade blysulfat på 
katoden efter laddning. Förklaringen anses ligga i det kapacitiva bidrag som ges av det 
elektrokemiska dubbelskikt (EDL) hos PbO2 partiklarna – strömmen i pulserna laddar upp 
dubbelskiktet, som sedan under pulspauserna avger sin laddning till en fortsatt oxidering 
av blysulfat och bildning av syrgas. Rätt applicerad kan pulsad laddning minska bildningen 
av syrgas, genom att reducera flödet av reaktanter till de aktiva centra, och främja 
oxideringen av blysulfat. Resultatet är en effektivare och kortare laddningsprocedur. 
 
Dubbelskiktet ger högst bidrag vid SOC ≥ 75%, d.v.s. efter att syrgasbildningen startat och 
elektrodens effektiva yta är som störst. Desto starkare pulser, desto starkare polarisation 
och därmed större bidrag från dubbelskiktet. Dock, för att maximera den del av 
självurladdningen som går till oxidering av blysulfat bör katod-spänningen inte överstiga 
cirka 1,2 V vs. Ag/Ag2SO4, vilket tros bero på att aktiva centra för syrgas bildning under 
1,2 V blockeras.   
 
Likaså visar studien att dubbelskiktet ger ett maximalt strömbidrag vid en pulsfrekvens på 
1 Hz (”ON”/”OFF”-pulse-ratio of 50 %), vilket sammanfaller väl med 
resonansfrekvensen hos laddningsöverföringsprocessen för oxidering av blysulfat. Ökar 
man frekvensen så gynnas istället bildning av syrgas [7]. 
 
Åldringsprocesserna för katoder skiljer sig något åt beroende på vilka tillsatsämnen som 
används. Kristallisering av det aktiva katodmaterialet (PbO2) gör över tid elektroderna 
sköra, minskar dess aktiva yta och minskar reaktiviteten med elektrolyten. Antimon (Sb), 
som tillsätts främst i öppna batterier, tar del i och reducerar kristalliseringstakten, vilket 
ökar cyklingslängden hos cellerna. Pulsad laddning hjälper till att ytterligare reducera 
effekten av kristallisation genom att kristallnukliderna fördelas jämnare över hela 
elektrodytan, samt att deras tillväxt begränsas till ”ON”-perioderna [10]. 
 
För katoder där kalcium (Ca) och tenn (Sn) används som tillsatsämnen  har man ytterligare 
en åldringsmekanism i form av utvecklingen av ett isolerande korrosionsskikt av PbO 
mellan det aktiva materialet och strömledaren. Detta korrosionsskikt dominerar 
åldringsprocessen för Pb-Ca-Sn baserade katoder vilka ofta används i VRLA batterier. 
Även här kan pulsad laddning bidra till att oxidationsskiktet minskar i tjocklek, eller formar 
små öar istället för ett kontinuerligt skikt, vilket över tid gör att cellerna bättre behåller 
kapacitet [10]. 
 
Lam et al. [10] visar även att det med pulsad laddning är möjligt att förlänga cykellivet hos 
katoden med upp till 3 – 4 gånger jämfört med då en konstant laddningsström används 
som ett resultat av att ovan nämnda åldringsmekanismer begränsas. Likaså visar deras 
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studie på att förlorad kapacitet (SOH=80%) hos celler som cyklats med kontinuerlig ström 
kan återvinnas genom pulsad laddning. [10] 
 

4.2 Formatering 

Pulsad ström används även inom formatering och har för katoden visat ge ett högre utbyte 
av PbO2, och dessutom en högre kvot av β-PbO2/α-PbO2. Tidigare studier föreslår att β-
PbO2 har en större aktiv yta, medan α-PbO2 är mer resistent emot degradering [31]. 
 

4.3 Negativ elektrod 

Den aktiva elektrodytan hos anoden är betydligt mindre än hos katoden, vilket bidrar till 
ett lägre värde på kapacitansen hos det elektrokemiska dubbelskiktet. Jämfört med katoden 
är laddningsöverföringens resonansfrekvens, som bland annat beror av denna kapacitans, 
betydligt högre, och varierar från 100 Hz vid låga SOC ner till cirka 20 Hz för nästan 
fulladdade anoder. För att få en effektiv pulsladdning bör man träffa dessa frekvenser. 
Lägre frekvenser, som kopplar bättre med processerna på katoden, ökar 
vätgasproduktionen på anoden [33]. 
 
Det har visat sig fördelaktigt att tillsätta olika former av kol till det aktiva anodmaterialet i 
VRLA batterier för att öka dess förmåga att ta emot laddning från de korta starka pulser 
som ges vid exempelvis användning i hybridfordon med regenerativ bromsverkan. 
Koltillsatsen har även visat sig kunna motverka tillväxten av sulfatkristaller och markant 
öka anodens livslängd. Det finns olika teorier om på vilket sätt kolet bidrar till förbättrad 
prestanda, men ett starkt bidrag ges säkerligen genom att det ökar anodens yta, och 
därmed dess kapacitans [34]. 
 

4.4 Produkter 

Det råder en diskrepans mellan positiva erfarenheter från fält [2] och flera skeptiska 
batteriforskare [5] om huruvida förlorad kapacitet i ett bly-syra batteri kan återskapas med 
hjälp av processer baserade på starka strömpulser på ett sätt som inte är möjligt att 
åstadkomma med hjälp av laddning via konstant ström.  
 
Att ”regenerera” ett batteri handlar om att hitta ett sätt som får stora, stabila 
blysulfatkristaller med liten aktiv yta att kunna ta laddning för att omformas till blydioxid, 
bly och svavelsyra. Vid ordinarie laddning kan detta vara svårt, speciellt om batterierna 
måste laddas snabbt för att åter tas i bruk. Genom försiktig laddning är det till viss del 
möjligt att med konstant ström få dessa stora blysulfatkristaller att reagera färdigt och på så 
vis ”regenerera” kapacitet som bundits upp under normalt användande [5]. Det är inte 
omöjligt att samma resultat kan åstadkommas med pulsad laddning, i synnerhet om pulsad 
laddning möjliggör en högre faradisk verkningsgrad och minskad laddningstid. 
 
Oavsett verkan och process så har ett antal företag kommersialiserat produkter för 
regenerering av aktivt material baserade på tekniken med pulsad laddning. 
 
Det franska företaget TUNECHARGER [35] [36] har utvecklat en liten laddare som med 
hjälp av en kondensator genererar starka strömpulser, och som drivas med 230VAC. De 
har också en variant som fungerar som laddningsregulator för solcellsystem. Tekniken 
bygger på vad de kallar ”Very High Pulse” och enheten kan i regenererings-lägen skicka 
strömpulser på 300A. Metoden tycks likna den som används av Macbat, men anpassad för 
mindre batterier. Företaget gick nyligen i konkurs [37]. Liknande regenereringsenheter, fast 
utan anpassning till solcellssystem, har också utveckalts av ett antal andra företag så som 
Battery Services International [38] och Battrecon [39].  
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4.5 Sammanfattade kommentar 

De publicerade teorier som sammanfattats ovan kring hur pulsad laddning elektrokemiskt 
verkar på bly-syra batterier kan förhoppningsvis vara en värdefull guide i vid 
implementering av pulsad laddning i tekniska produkter. Exempelvis pekar studierna på 
hur valet av pulsfrekvens, liksom valet av pulsspänning avgör till vilken grad oxidering av 
blysulfat främjas över gasbildning. Här finns också möjlighet att via frekvensval optimera 
processen till att adressera antingen anod eller katod. Likaså argumenteras det för att den 
högre verkningsgraden för pulsad laddning gentemot kontinuerlig laddning är större vid 
höga SOC. 
 
Fördelen med pulsad laddning tycks vara en högre faradiska verkningsgrad som gör det 
möjligt att ladda batterier fortare, eller nå ett högre laddningstillstånd då energin för 
laddning är begränsad – vilket ofta är fallet i solcellsystem. Om så är fallet borde man 
genom att implementera en anpassad pulsfunktion i en laddningsregulator kunna hjälpa 
batterierna i solcellsystemet att återladdas och därmed reducera takten för sulfatering.  
 
För att försöka ”regenerera” kapacitet som bundits upp i stora blysulfatkristaller kan man 
med jämna mellanrum tillämpa en anpassad laddningsmetodik som ger de stora kristallerna 
mer tid och bättre förutsättning än vid normal laddning till att ta laddning och åter 
omformas till aktivt material. 
 
Det är svårt att få finansiellet stöd för grundläggande forskning kring bly-syra batterier. En 
möjlighet vore dock att försöka söka exempelvis EU-medel i samarbete med andra 
europeiska forskningsgrupper med stora, både kunskapsmässiga och laboratoriemässiga 
resurser [6]. Inom regionen finns laboratoriemässiga resurser främst i form av 
elektrokemilabbet hos Svenska Nilar AB och ytanalysinstrument på Högskolan Dalarna. 
Närmare presentation i avsnittet regionala företag. 
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5 Servicekoncept 
En kort översyn av ett antal batterier, några som använts inom Högskolan Dalarnas 
solcellssystem och några utifrån, visar på svårigheten att i förväg bedöma batteriernas 
hälsotillstånd. Ett öppet batteri, vars historia är okänd, uppskattades av ägaren ha cirka 50 
% kapacitet kvar, men visade sig i verkligenhet kunna leverera endast 10 %. Då det 
öppnades var katoderna helt söndervittrade och två celler betydligt svagare än de andra 
fyra – ett batteri bortom all räddning. VRLA (gel) batteriet, som tjänat i en 
solcellsapplikation, och därefter blivit ståendes och enbart underhållsladdats under en 
period visade på ett väldigt högt inre motstånd, och kunde med en svag ström leverera 
cirka 50 % av sin initiala kapacitet. Då det öppnades var cellerna helt uttorkade. Ytterligare 
ett öppet batteri som stått oanvänt under ett halvår och tappat spänning till under 7 V ville 
inte alls ta laddning.  
 
Större industriella batterier håller säkerligen en generellt högre kvalitet än många billigt 
konstruerade mindre batterier, och ger dessutom möjlighet till att individuellt besiktiga 
varje cell, både okulärt och med spänningsmätningar. Denna möjlighet finns inte för 
flertalet mindre batterier, och om man ämnar utveckla teknik för att exempelvis på 
elektrokemisk väg försöka återskapa kapacitet som förlorats via sulfatering så måste man 
först hitta en metod att hantera samlingen av brokiga batterier vars entusiastiska användare 
förväntar sig mirakel – sannolikt ett reellt och kritiskt problem.  
 
Att utveckla teknisk utrustning som urskiljningslöst skall leverera goda resultat för alla 
batterier, vore en möjlig uppgift. 
 
Bättre chanser att lyckas borde man ha om det går att skapa ett helhetskoncept för 
batteriservice där väldesignade batterier, eventuellt med integrerad referenselektrod, 
distribueras tillsammans med ett övervakningssystem och möjlighet till eventuell 
regenereringsservice. I länder som Bangladesh och Kenya där mer välorganiserade, och 
självgående solelmarknader växer fram [9] så borde ett sådant koncept inte vara omöjligt.  
 
Grundproblemet är att solcellssystem överutnyttjas och batterierna lider av ständigt låga 
SOC-värden. I många länder är underhåll och service av Solar-Home-Systems ofta upp till 
varje enskild systemägare, viket i flertalet fall, då det saknas en utbyggd service-marknad av 
utbildade tekniker, skapar problem för användarna [40]. Solcellssystemen rasar och förblir 
stående. För den enskilde användaren är det viktigast att få en lättbegriplig indikation på 
batteriets hälsotillstånd, så att denne i tid kan tillkalla den utbildade tekniker som måste 
finnas, och som i sin tur kan bistå med lämpliga åtgärder. 
 
Däremot skulle en mer effektiv laddningsalgoritm för batteriregulatorerna i solcellssystem, 
eventuellt baserad på pulsade strömprocesser, kunna förbättra batteriets chanser att 
återladdas ordentligt för att på så vis reducera sulfatering. Arbetet som TUNECHARGER 
gjort kan kanske ge inspiration. Även i batterisystem för hybridbilar har kondensatorer 
föreslagits som ett lämpligt komplement för att reducera sulfatering [41].  
 
Man bör under alla omständigheter hålla i åtanke att om man lyckas förbättra prestandan 
och förlänga servicetiden för batterier i solcellssystem så innebär det i förlängningen att 
fler människor har råd till dessa investeringar, varvid fler batterier säljs. I slutändan är de 
dock alla skrot som, utan bra returmöjligheter, riskerar att hamna i naturen, med skadliga 
effekter för både människor och miljö – i synnerhet i utvecklingsländer där både 
kunskaperna om riskerna och resurserna för återvinning är begränsade. Samtidigt är bly-
syra batterier till stor del återvinningsbara, och en lokal produktion av väl anpassade 
batterier skulle kunna vara möjlig [9]. Processen är dock komplicerad och smutsig.  
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Argumenten talar ytterligare för behovet att sätta individuella batteriövervakningssystem 
och regenereringsteknik inom ramen för ett helhetskoncept där skrotade batterier kan tas 
om hand – kanske via ett batteriuthyrnings- eller pantsystem. 
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6 Slutsats 

6.1 Batteriövervakning 

Sammanställningen och utvärderingen av möjliga metoder att mäta hälsotillståndet hos ett 
bly-syra batteri är i sin helhet baserad på litteraturstudier av mestadels vetenskapliga 
artiklar. 
 
Det är svårt att uppskatta hälsotillståndet hos ett batteri. Komplexiteten i dess 
elektrokemiska natur gör det svårt att reproducera mätdata, speciellt i fält där möjligheten 
att kontrollera förhållandena är begränsade. 
 
Mätning av batteriets inre resistans vid höga frekvenser/korta steg tycks ha potential att 
fungera som mätmetod, och har implementerats kommersiellt i flera produkter för SOC- 
och SOH mätningar. Utmaningen i dessa mätningar som gör det svårt att reproducera 
noggranna mätningar består bland annat i: 
 

 Små absoluta värden – milliohm området. 

 Små variationer – cirka 100 %. 

 Både SOC och SOH påverkar värdet. 

 Temperatur och användarhistorik påverkar inre resistans. 

 Eventuella störningar från annan elektronik. 
 

Enkel utrustning för resistansmätningar bör utformas så att den mäter vid höga SOC-
värden, och vid hög frekvens. För ytterligare noggrannhet skulle eventuellt mätning av 
temperatur, ström, polspänning, tid kunna komplettera resistansmätningen och 
kombineras under någon lämplig batterimodell – i synnerhet om dessa kan loggas. Det är 
svårt att med denna metod särskilja sulfatering från andra processer så som korrosion och 
uttorkning vilka också bidrar till en ökad resistans. 
 
Batteri-integrerade referenselektroder skulle kunna vara en möjlighet att identifiera svaga 
celler, och skulle även kunna bidra till att skapa bättre kriterier för batteriregulatorer. 
 

6.2 Pulsad laddning 

En grundläggande teori för hur pulsad laddning påverkar bly-syra batterier har sökts i, och 
sammanställts från vetenskapliga artiklar. De positiva effekter som ses för pulsad laddning 
tros bero på bidrag från elektrodernas elektrokemiska dubbelskikt. Relevanta 
optimeringsparametrar för oxidering av blysulfat är bland annat:  
 

 pulsfrekvens (anod: ~20Hz/katod: ~1 Hz) 

 SOC 

 spänningsnivå. 
 

6.3 Servicekoncept 

Förutsättningarna i många utvecklingsländer gör sannolikt att ett helhetskoncept för 
batteriservice måste till för att kunna lösa grundproblemet med batterier som havererar. En 
organisation med kunnig personal som tillhandahåller service skulle skapa nödvändiga 
förutsättningar också för ett lyckat, centraliserat användande av exempelvis ny teknik för 
batteriservice. 
 
För att den enskilde användaren skall erhålla bättre funktionalitet från sitt batteri borde 
således prioriteringen vara: 
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1. Utveckling av lokal och tillgänglig service av kunniga personer, inklusive 
omhändertagande av skrotbatterier. 

2. Utveckling av övervakningssystem som hjälper användaren bedöma 
hälsotillståndet hos batterilagret. 

3. Utveckling av laddningsregulator med effektiv laddningsalgoritm, eventuellt 
baserad på pulsad laddning, kan reducera sulfateringstakten i ett första skede. 

4. Utveckling och anpassning ny teknik för centraliserad batteriservice för mindre 
batterier. 

 

6.4 Möjliga fortsättningar 

Förstudiens syfte har varit att sammanställa en bas för eventuellt fortsatta studier och 
utvecklingsarbeten. Många av inriktningarna som skulle kunna vara intressanta kräver 
naturligtvis att de parter som vill delta ytterligare specificerar och avgränsar dem till projekt 
av lämplig storlek. Nedan följer en säkerligen ofullständig lista av löst formulerade 
frågeställningar: 
 

 Behövs fortsatta studier av den grundläggande elektrokemin i 
regenereringsprocessen, eller förklaras metoden inom ramen för pulsad laddning 
enligt de studier som redan publicerats? 

 

 Hur specificeras en metodik för att bedöma hälsotillståndet hos generella bly-syra 
batterier med tillfredsställande noggrannhet och reproducerbarhet? Hur utvärderas 
den och kan den sedan implementeras i en lämplig produkt? 
 

 Vilka möjligheter finns att implementera en pulsad laddningsmetodik i 
laddningsregulatorer för solcellsapplikationer? Vore det relevant? 
 

 Kan/behövs metodiken för pulsad laddning av VRLA batterier ytterligare 
anpassas? 
 

 Vilka möjligheter och begränsningar finns för konceptidéen för helhetslösningar av 
batteriservice i utvecklingsländer, där lokal produktion, återvinning, service, 
utbildning, affärskoncept m.m. ingår? 
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7 Regionala företag 
Regionen huserar ett antal aktörer med kompetens och/eller verksamhet relaterad till bly-
syra batterier som skulle kunna vara intresserade att bidra till eventuellt fortsatta projekt. 
  
MacBat AB i Arvika 
MacBat AB i Arvika utvecklar och säljer patenterade system och metoder för 
rekonditionering av bly-syra batterier, då företrädelsevis för större truckbatterier (12V - 
80V, 250Ah - 700Ah), men även för mindre batterier under 100Ah.  
 
Rekonditioneringsprocessen som MacBat utvecklat och patenterat omformar inert 
blysulfat kristaller till aktivt material (amorf blysulfat) görs ungefär vartannat år och tar 
omkring ett dygn beroende på mängden sulfatkristaller. Metoden bygger på korta (60 – 240 
ms), starka (ca. 4-5C) strömpulser, vid en spänning som överstiger batteriets nominella 
spänning. Metoden fungerar bättre då batterierna inte är helt nedgångna utan fortfarande 
har ungefär 70% av sin ursprungliga kapacitet kvar genom att tiden för regenerering då är 
relativt kort. Dessutom är risken för andra skador, utöver sulfatering, mindre. [2] 
 
CTEK Sweden AB 
« Batteriföretag utan batterier« Utvecklar batteriladdare mestadels för blybatterier, men 
avancerar även mot litium-jon batterier. Startade 1997 som en avknoppning från 
konsultföretaget Creator, som idag betraktas som ett systerbolag som delar viss 
verksamhet och rent fysiskt ligger i angränsande lokaler. Omsätter 300 miljoner och säljer 
1 miljon enheter. CTEK ägs av Altor, vilka även äger batteritillverkaren Northstar. 
 
Swede Electronics 
Swede Electronics är ett litet företag med 3 anställda som utvecklar, producerar och säljer 
laddare för blybatterier till rullstolar, truckar, mopeder etc. Största delen av verksamheten, 
inklusive slutmontering och tester, är förlagd till deras lokaler i Nås, Dalarna. Produkterna 
de erbjuder är endast avsedda för blybatterier, men utvecklingen av laddningsalgoritmer 
inkluderar även NiMH- och litium-jon system. I deras batteriladdare finns även möjlighet 
för loggning av laddningsförfarandet upplöst på cykelnivå. 
 
Nilar Svenska AB 
Nilar grundades som en avknoppning från Optima Batteries i USA 2001. Deras produkt 
specialisering är kundanpassade bi-polära NiMH-batterier (AB5-material pat. 1970) för 
användning inom exempelvis elhybridbilar, rullstolar, basstaioner etc. där ett högt 
effektuttag krävs. Verksamheten har under sommaren flyttats från USA till Gävle, där ett 
team på 12 personer nu startar upp både utveckling och produktion. 
 
Labbresurser: 

 System för elektrokemiska analyser av celler/batterier av varierande storlek. Goda 
förutsättningar för att kunna cykla batterier liksom implementera olika pulsad 
laddning. 

 Våtkemilabb för exempelvis post-mortum analys. 
 
Högskolan Dalarna 
Solar Energy Research Center, SERC 
SERC bedriver forskning kring småskaliga fristående solelsystem med bland annat 
pågående forskningsprojekt i Tanzania. Laboratorieresurser: 

 Fristående sol-/vindhybridsystem med tillhörande batterilager. Data för elektronik 
och väderförhållanden loggas kontinuerligt. 

 Liten battericyklare, Vencon UBA5 (2A/24V, 2 kanaler). 
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 Simuleringsenhet (specialanpassad 10 kW DC-källa, Chroma 62100H-600S) för 
solcellsanläggningar inklusive DC-last (Chroma 63200, 2,6kW) och AC-last 
(Chroma 63800, 3,6 kW). 

 
SERC använder även simuleringsverktygen PVsyst och HOMER för datorsimuleringar av 
solel- och hybridsystem. 
 
Materialteknik 
Högskolan Dalarnas avdelning för materialvetenskap [42] har laboratorieresurser för 
ytanalys i form av:  

 Svepelektronmikroskop - Zeiss Ultra-55 FEG-SEM med en förstoring upp till 

900000x och en upplösning på 1-2 nm. 

 Svepelektronmikroskop - JEOL JSM-820 inklusive en energidispersiv 
röntgenanalysator (EDS) vilken ger möjlighet att bestämma halten av olika 
grundämnen i ytan. 

 Sekundärjonmasspektrometer – PHI TRIFT II ToF-SIMS som ger möjlighet att 
undersöka molekyler i ytor med en upplösning på 100nm. 

 Svepaugermikroskop – PHI 660 SAM för elementsammansättning i tunna ytskikt 
och atomlager. 30nm upplösning. 

 Djupprofiler kan fås med hjälp av jonetsning. 

 Optiskt mikroskop, 1000x. 
 
Därutöver har materialvetenskap en lite större klimatkammare tillgänglig.  
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Appendix A - Resurs- och energiförbrukning för 
bly-syra batterier 
Bly-syra batterier är den av de nedan specificerade fem batteri-teknologi med lägst specifik 
energiåtgången, både för tillverkning av råmaterial samt för framställning av färdigt batteri, 
och detta oavsett om man normerar på vikt, eller på kapacitet. Man uppskattar 
energiförbrukningen för ”cradle-to-gate” till cirka 31 MJ/kg3 batteri, eller närmare 60 
MJ/Wh. Den största delen av energibehovet härrör framställningen av råmaterial, medan 
cirka 30% nyttjas i själva produktionen av batterier. Siffrorna och förhållandet inkluderar 
det faktum att mellan 60% - 80% av materialet, framförallt bly och plasten för behållaren, i 
ett bly-syra batteri idag är återvunnet. Upp till 95% av blyet i ett bly-syra batteri kan 
återvinnas [43]. 
 
Även då man betraktar en livscykelanalys av batterirelaterade i termer av CO2-, VOC-, 
NOx-, PM-, SOx-, CH4- och N2O-utsläpp så ligger bly-syra batterier bra till vid en 
jämförelse med andra batteriteknologier. 
 
Batteriteknologi Ungefärlig uppskattad energiåtgång ”Cradle-to-gate”, Ectg 

 MJ/kg MJ/Wh 

Bly-syra 31 0.60 

NiCd 105 1.80 

NiMH 200 2.70 

NaS 180 1.80 

Li-Ion 170 1.70 

 
För ett fristående solcellsystem i sin helhet utgör batterierna4 mellan 24 % - 70 % av 
energin för tillverkning och transport, där transporten räknat utifrån transport med lastbil, 
i sig kan uppgå till 9% av totala energin, och mångfalt mer vid flygtransport. För bly-syra 
batterier, som i synnerhet vid höga temperaturer – kort livstid - ligger inom den högre 
delen av spannet, är högre livslängd och högre energidensitet faktorer som skulle bidra till 
att minska den batterirelaterade energiåtgången. Beräkningarna visar även att det utifrån ett 
energiperspektiv är bättre att installera ett mindre batterisystem, som laddas ur ner till 80 % 
DOD, än att ha ett större lager vars kapacitet nyttjas sämre, men för vilket livslängden ökar 
något. [44]  
 
Energiåterbetalningstiden för bly-syra batterier i ett Solar Home System (SHS) varierar 
med batterilagrets storlek, och därmed antalet dagar med självförsörjning. För stora 
batterilager (7-20 dagar självförsörjning) kan energiåterbetalningstiden uppgå till 10-19 år 
[43], medan för mindre lager (3 dagar självförsörjning) kan det handla om 1.5 – 9 år [45]. 
De flesta SHS är designade för 2-3 dagars självförsörjning [40]. För flertalet fristående 
solcellssystem är funktionalitet dock överordnat kravet på en bruttoproduktion av energi, 
men eftersom energiåterbetalningstiden för bly-syra batterier är starkt kopplat till system 
design, livslängd och kostnad så är resonemanget intressant, inte bara ur ett energi- och 
miljöperspektiv, och motiverar ansträngningar för att öka livslängden på bly-syra batterier. 
I studien anges laddningsregulator och inverterare bidra med 2 % - 4 % av totala 
energibehovet vid transport och tillverkning; en storleksordning som man kan anta skulle 
kunna gälla även för andra elektroniska produkter så som en regenererings enhet. 
 

                                                 
3
 Under antagande att 50% nytt och 50% återvunnet bly används tillsammans med 100% återvunnen 

plast. 
4
 Beräknat för ett system med lagringskapacitet 3 gånger större än den dagliga konsumtionen. 


