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Abstract

The environmental impact on the capacity and
lifetime of lead-acid batteries

Linnéa Malmström

At the nuclear power plant in Forsmark, several different security 
systems are used. One of these systems comprises uninterruptible 
power supply (UPS) and consists of lead-acid batteries. The batteries 
are dimensioned to supply the load for two hours and are constantly 
charged. This to ensure they’re fully charged in case the regular 
power source fails. Discoveries have been made that the lifetime of 
the batteries are shorter than calculated and this thesis examines if 
the environmental temperature is the reason. Higher temperatures will 
cause the batteries to corrode more easily which leads to a decrease 
of the capacity of the batteries. The temperature have been logged in 
selected areas during two weeks in April 2018. The results have been 
compared to the meteorological temperature and analyzed together with 
capacity tests of the batteries. The batteries that have inferior 
results in the capacity tests are placed in spaces with high 
temperatures and needs to be cooled as soon as possible. In long 
term, installation of a proper cooling system is recommended. To 
measure the temperature during several periods throughout the year 
ensures if the meteorological temperature affects the environment of 
the batteries. If so, more spaces where batteries are placed may need 
cooling during the hotter period of the year.
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Sammanfattning 

Vid Forsmarks kärnkraftverk finns flera säkerhetssystem där ett av dem innefattar avbrottsfri 

kraftförsörjning och innebär att utvalda system ska försörjas med avbrottsfri kraft även om 

den ordinarie kraftkällan faller bort. Till detta används uppladdningsbara blybatterier som 

reservkraft. Under normal drift laddas batterierna konstant för att säkerställa att de är 

fulladdade om de behöver tas i bruk. 

 

Batterierna är dimensionerade att kunna driva tillhörande system i två timmar och för att få 

rätt spänningsnivå seriekopplas battericeller, som har 2 V nominell spänning. Det finns två 

typer av blybatterier; fritt ventilerade- samt ventilreglerade battericeller. Fritt ventilerade 

batterier är öppna i toppen och är därför platskrävande då de måste placeras stående för att 

inte läcka ut batterisyra. De har flytande elektrolyt som gör dem mindre temperaturkänsliga 

men de kräver mer underhåll. De fritt ventilerade är beräknade att hålla i 15 år medan de 

ventilreglerade är beräknade att hålla i 12 år. De ventilreglerade batterierna är slutna vilket 

gör att de kan staplas liggande och tar mindre plats. Deras elektrolyt är i gel-form eller 

absorberad i glasfibermattor och de kräver inget underhåll. 

 

Batterierna håller inte lika länge som beräknat och höga rumstemperaturer misstänks vara 

orsaken. För att undersöka detta har temperaturloggers placerats ut i utvalda batterirum under 

ca 2 veckor i april månad och sedan har dessa temperaturer analyserats mot batteriernas 

kapacitetsprov samt jämförts med den meteorologiska temperaturen för att se om några 

samband finns. 

 

De fritt ventilerade batterierna är placerade i bra miljöer och visar inte några tecken på att 

försämras i förtid. Rumstemperaturerna där de ventilreglerade batterierna är placerade är 

generellt högre, några av dem är till och med mycket höga. Många battericeller av denna typ 

åldras tidigt och jämförs fritt ventilerade celler med ventilreglerade celler som är placerade i 

liknande rumstemperaturer syns det att de ventilreglerade cellerna ger sämre resultat på 

kapacitetsproven. 

 

Inga åtgärder behöver vidtas för de fritt ventilerade battericellerna. För de ventilreglerade 

battericellerna bör de rum där mycket höga temperaturer uppmätts kylas snarast för att 



förhindra att batterierna åldras. Långsiktiga lösningar som bör implementeras är antingen att 

installera kylsystem för berörda rum alternativt att utföra ombyggnationer så att fritt 

ventilerade battericeller kan installeras. 

 

För att kunna säkerställa att rumstemperaturerna påverkas av den meteorologiska 

temperaturen bör mätningar utföras fler gånger under året samt under något längre perioder 

för resultaten ska bli jämförbara.  



Förord 

Detta examensarbete har utförts åt Vattenfall och Forsmarks Kraftgrupp, där hela arbetet har 

ägt rum under perioden mars - juni 2018. Denna rapport har skrivits i två versioner, en 

offentlig version där sekretessbelagda uppgifter utelämnats och verkliga rums- och 

systembenämningar har kodats om samt en intern version till Forsmarks Kraftgrupps 

förfogande med korrekt rums- och systembenämningar. Detta är den offentliga versionen. 

 

Jag vill passa på att ge ett stort tack till: 

 

Min handledare Sandra Westerstedt och hennes kollegor Tommy Mårtensson och Anders 
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Ordlista 

AC   Växelström 

BP   Batteripack, flera sammansatta battericeller 

C10   Märkkapacitet för batterier framtagen vid urladdning under 10 timmar 

till slutspänning 1,80 V/cell. 

Cellspänning  Spänningen mellan polerna i en cell 

DC   Likström 

FKA   Forsmarks Kraftgrupp AB, ägare av kärnkraftverket i Forsmark 

I10   Specificerad ström i förhållande till kapacitet vid urladdning av 

batterier under 10 timmar 

IEEE   Institute of Electrical and Electronics Engineering är en 

icke-vinstorienterad organisation som producerar standarder för data- 

och elektroteknik 

Laddningscykel En cykel räknas från att batteriet är i fulladdat tillstånd och sedan 

urladdas och återladdas tillbaka till fulladdat tillstånd 

OKG   OKG Aktiebolag, ägare av kärnkraftverket i Oskarshamn 

Pilotcell  Utvalda battericeller vilka det regelbundet mäts spänning över för att 

detektera avvikelser 

RAB   Ringhals AB, ägare av kärnkraftverket i Ringhals 

SKB   Svensk Kärnbränslehantering AB, ta hand om radioaktivt avfall från de

   svenska kärnkraftverken 

TBE   Tekniska bestämmelser, branschgemensamma krav på elektrisk 

utrustning 

Tcell   Medeltemperatur hos en battericell i °Celsius 

TWh    Terawattimmar, multipel av energienheten wattimme som beskriver 

hur mycket energi (i enheten watt) som omvandlas under en timme, där 

terra = 1012 
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1.   Inledning 

Vattenfall är en av Europas största producenter av el- och värme och har marknader främst i 

Norden, Tyskland och Nederländerna. Deras energiproduktion kommer från flera olika 

energislag, däribland kärnkraften. Kärnkraften är en stabil och storskalig elproducent och ger 

låga koldioxidutsläpp, men förbrukat kärnbränsle avger höga halter av radioaktivitet och 

måste lagras säkert under mycket lång tid. År 2012 stod kärnkraften för 27 % av Vattenfalls 

totala elproduktion[1]. Vattenfall är ägare av 10 kärnkraftsreaktorer och tre av dessa finns i 

Forsmark. Forsmarks kärnkraftverk har tre kokvattenreaktorer som år 2017 producerade totalt 

24,5 TWh[1]. I Forsmark sätts säkerheten främst och det arbetas med många olika 

säkerhetssystem för att förhindra olyckor, haverier och i värsta fall härdsmälta, som kan 

innebära radioaktiva utsläpp. 

1.1   Bakgrund 

Ett av säkerhetssystemen på Forsmarks kärnkraftverk innefattar avbrottsfri kraftförsörjning 

och innebär att utvalda system ska försörjas med avbrottsfri kraft även om den ordinarie 

kraftkällan faller bort[2]. Dessa system har viktiga funktioner för driften samt kontrollen över 

reaktorerna och kan exempelvis innefatta energiförsörjning till kontrollrummets utrustning. 

För att lyckas med detta används batterier som en reservkraft. 

 

Systemen är av olika karaktär vilket medför att de kan vara AC eller DC samt ha olika 

spänningsnivåer, ex. 400V eller 24V. De är i sitt normalläge kopplade till kraftnätet via 

transformatorer som transformerar spänningen till rätt nivå beroende på systemets 

specifikationer.  

 

Under normal drift laddas batterierna konstant för att säkerställa att de är fulladdade om de 

tas i bruk. Eftersom de arbetar med likström sitter det lik- och växelriktare i anslutning till 

batterierna, där likriktaren förser dem med laddningsspänning. Om det uppstår ett bortfall av 

den normala kraftförsörjningen tar batterierna över matningen. 

 

Batterierna är dimensionerade för att kunna hålla rätt spänningsnivå samt leverera ström till 

systemets last (via växelriktare vid AC) under minst 2 timmar [2]. Det finns även krav på att 
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likriktarna ska vara dimensionerade för att kunna återladda batterierna från helt urladdade till 

90 % kapacitet på 8 timmar. 

 

Batterierna är beräknade att hålla 12 år om de är ventilreglerade resp. 15 år om de är fritt 

ventilerade enligt de tekniska bestämmelserna för elektrisk utrustning, TBE, som är 

gemensamt framtagna och ägda av FKA, OKG, RAB och SKB [3-4]. Under denna tid ska 

regelbundna kontroller samt prov av batterierna utföras för att kunna följa tendenser till 

försämring av battericellerna och åtgärda dessa[5]. Proverna har visat att batterierna inte 

håller lika länge som beräknat och orsaken till detta tror personalen är att temperaturen i 

batteriernas omgivning är för hög. 

1.2   Syfte 

Syftet är att analysera hur de befintliga batteriernas kapacitet påverkas av temperaturen i 

omgivningen samt att hitta lämpliga mätmetoder för detta. Skillnader mellan olika typer av 

batterier ska utvärderas samt vilken typ av miljö de värst drabbade batterierna sitter i. Arbetet 

ska leda till förslag på lösningar samt dokumenteras i en rapport som står till Forsmarks 

Kraftgrupps förfogande. 

1.3   Avgränsningar 

Då det finns många rum med batterier till olika system kommer ett urval av batterier att 

undersökas p.g.a. tidsaspekt och ett begränsat antal mätinstrument. Anställda hos Forsmark, 

som vanligtvis utför samt är ansvariga för batteriprover, väljer ut vilka som ska testas med 

avseende på misstänkt ökad utsatthet för höga temperaturer. Se tabell 4.1 för lista över 

batterityper samt placering. 
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2.   Teori 

Vid användande av batterier är det viktigt att inte blanda olika typer och fabrikat eller nya och 

gamla battericeller. Batterier av olika typer har olika egenskaper vilket gör att de inte är 

lämpliga att kombinera då de kan ta skada av felaktig användning. Det är viktigt att samtliga 

celler i ett batteripack byts vid samma tillfälle då en sämre cell tar kraft från övriga och 

försöker återladda sig när den blir urladdad vilket leder till att energiåtgången ökar samt att 

cellen kan börja läcka p.g.a. att ett inre tryck skapas i cellen. [6] 

2.1   Blybatterier 

År 1859 uppfann den franska fysikern Gaston Planté blyackumulatorn som ligger till grund 

för dagens uppladdningsbara blybatterier[7]. Blybatterier är uppbyggda av sammansatta 

battericeller som i huvudsak består av tre delar; en anod, en katod och en elektrolyt. Katoden 

är batteriets positiva elektrod(pluspol) med det aktiva ämnet blydioxid, som är en kemisk 

förening av bly och syre med kemisk beteckning PbO2. Anoden är den negativa 

elektroden(minuspol) med det aktiva ämnet bly som har kemisk beteckning Pb. Dessa plattor 

omges av ett elektrolyt som innehåller svavelsyra (H2SO4) som är utspätt med destillerat eller 

avjoniserat vatten (H2O)(Fig.(2.1))[8]. Elektrolyten är till för att skapa en elektrisk 

förbindelse mellan polerna.  

 
Figur 2.1 Blybatteri i fulladdat tillstånd 

 

Då en last kopplas till batteriets poler påbörjas urladdningen och kemiska reaktioner uppstår 

vid polplattorna. Blyet och blyoxiden reagerar med svavelsyran och blysulfat(PbSO4) bildas 

vid båda polerna. Reaktionen avger även vät- och syrgas som tillsammans bildar 



5 
 

vattenmolekyler[9]. Dessa kemiska reaktioner är reversibla vilket gör att batteriet går att 

återladda när det är i ett urladdat tillstånd(Fig.(2.2)). 

 
Figur 2.2 Blybatteri i urladdat tillstånd 

 

De aktiva materialen hos plattorna är fästa på bärande material i form av galler, stavar eller 

rör som även fungerar som strömledare. Dessa galler är inte aktiva i den kemiska reaktionen. 

Det finns även en separator mellan polerna som förhindrar att batteriet självurladdar via 

elektronflykt[6]. 

 

Två vanliga typer av stationära blybatterier är fritt ventilerade respektive ventilreglerade 

batterier. 

2.1.1   Fritt ventilerade batterier 

Fritt ventilerade batterier(Fig. (2.3)) är öppna i toppen vilket medför att vät- och syrgasen 

som bildas vid urladdning inte bildar vatten, utan istället ventileras ut från batteriet. Detta 

medför att batterierna regelbundet måste fyllas på med vatten för att hålla 

syrakoncentrationen på rätt nivå och att polplattorna hålls täckta av elektrolyt samt förvara 

batterierna i ventilerade rum för att avlägsna vätgasen. Fritt ventilerade batterier är i regel 

tåligare mot höga temperaturer och snabba temperaturväxlingar då de har flytande elektrolyt 

som kyler batteriet genom vattnets termiska tröghet. Med termisk tröghet menas den energi 

som krävs för att få en differens i temperatur där det exempelvis krävs mer energi för att få en 

differens i temperatur för vatten än för luft vilket gör att det tar längre tid att värma upp. 
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Figur 2.3 Fritt ventilerade batterier [10] 

2.1.2   Ventilreglerade batterier 

De ventilreglerade batterierna(Fig. (2.4)) är slutna vilket medför att vät- och syrgasen som 

bildas reagerar med varandra och bildar vattenmolekyler. Det leder till att batterierna inte 

förlorar något vatten under de kemiska processerna och kräver alltså mindre underhåll. I 

ventilreglerade batterier kan elektrolyten vara av trögflytande gel eller vara absorberad i 

glasfibermattor(AGM). Dessa batterier har även en tryckventil som öppnas om gastrycket blir 

för högt vid ex. felaktig laddning av batterierna, vilket har gett dem deras namn. Fördelen 

med ventilreglerade batterier är att de kan staplas liggande utan att läcka ut vätska och kräver 

då mindre utrymme jämfört med fritt ventilerade batterier samt att de har ett lägre behov av 

ventilation p.g.a. låga gasutsläpp. [8, 11-12] 

 
Figur 2.4 Ventilreglerade batterier [11] 
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2.1.3  Kapacitet och livslängd 

Cellerna i ett blybatteri håller en nominell spänning om 2 V/cell och kopplas dessa celler 

samman seriellt (Fig.(3.5)) ger det batterier med högre spänning enligt: 

 VTOT = Vcell × Antal celler [V]     (1) 

 
Figur 2.5 Seriellt kopplade battericeller av typen fritt ventilerad 

 

Batteriernas kapacitet mäts i amperetimmar, Ah. Kapaciteten kan beskrivas enligt: 

C = I × t [Ah]        (2) 

Där I är ström i ampere och t är tiden i timmar[6]. Det betyder att om ett batteri har 

kapaciteten 100 Ah så går det exempelvis att ta ut 100 A i 1 h, 50 A i 2 h eller 1 A i 100 h. 

Men dessa beräkningar är teoretiska och kan skilja sig något i verkligheten så de används 

därför som riktlinjer. 

 

Livslängden hos ett batteri kan estimeras på flera olika sätt. Ett är att ta den relativa 

livslängden som funktion av batteritemperaturen enligt Arrhenius princip(Fig. (2.6)) där den 

kemiska reaktionshastigheten fördubblas för varje 10°C ökning av temperaturen. Det medför 

ungefär en halvering av livslängden för varje 10°C som temperaturen ökar[12]. 
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Figur 2.6 Batteriets livslängd i antal år som funktion av temperaturen i °C. [12] 

 

Livslängden kan även påverkas av vilken hålladdningsspänning battericellerna har(Fig.(2.7)) 

i förhållande till temperaturen. Spänningen bör sänkas vid högre temperaturer p.g.a. ökad 

reaktionshastighet vilket leder till förhöjd korrosion och öka spänningen vid lägre 

temperaturer för att minska risken för underladdning som leder till sulfatering.[8, 12] 

 
Figur 2.7 Batteriets relativa livslängd i % som funktion av hålladdningsspänningen i V/cell 

för ett batteri med normal underhållsladdning på 2,23 V/cell [8] 
 

Det går även att uppskatta batteriets livslängd genom att undersöka kapaciteten som funktion 

av laddningscykler och tid. Den första tiden formateras batteriet (Fig. (2.8)) innan det når sin 

maximala kapacitet för att sedan avta allt eftersom laddningscyklerna ökar. 
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Figur 2.8 Batteriets livslängd i kapacitet som funktion av laddningscykler [8] 

 

Samtliga metoder kan variera mellan olika batterityper och fabrikat. Främsta anledningen till 

att batterier åldras i förtid är p.g.a. för höga temperaturer hos elektrolyten samt misskötsel, 

som exempelvis att förvara dem i urladdat tillstånd. 

2.1.4  Egenskaper hos batterier 

För varje system i Forsmarks kärnkraftverk har det tagits fram en lastprofil över 

strömåtgången under två timmar som ligger till grund för batteriernas kapacitetsberäkning. I 

Forsmark används i dagsläget enbart bly-syra batterier då andra typer inte håller kraven 

Forsmark har avseende prestation och säkerhet. I kraven står bland annat att batterierna inte 

får ta skada av att kontinuerligt utsättas för rippelströmmar med effektivvärde som motsvarar 

5 A per 100 Ah kapacitet vid underhållsladdning. [2-4] 

 

Blybatteriernas främsta fördel är att de kan leverera höga urladdningsströmmar under kort tid. 

De har även låg självurladdning, hög återvinningsgrad och är kostnadseffektiva. Däremot har 

de en lägre energidensitet än t.ex. litiumjonbatterier och är relativt temperaturkänsliga då de 

riskerar att sulfatera alt. korrodera. [6, 8] 

 

Litiumjonbatterier har hög energitäthet och låg självurladdning. De har en cellspänning på ca 

3,6 V/cell vilket gör att de är mer platseffektiva då det krävs färre celler. Litiumjonbatterierna 

har för hög explosionsrisk för att godkännas i Forsmark. Det gör att de kräver ett pålitligt 

batterihanteringssystem då elektrolyten är av organiskt material och kan antändas vid 

exempelvis en kortslutning p.g.a. felladdning. [8, 13-14] 
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Nickel-Kadmiumbatterier har hög kapacitet och presterar bra vid låga temperaturer. De 

varken sulfaterar eller korroderar, vilket gör dem tåliga mot djupurladdningar och ger dem en 

lång livslängd. Dock undviks de av miljöskäl då kadmium är en tungmetall som är giftig i 

högre doser och bör återlämnas till leverantören för återvinning när de är förbrukade.[6, 8] 

2.2  Laddning och underhållsladdning 

För varje batterifabrikat har leverantören specificerat vilka laddningsspänningar som ska 

användas vid laddning av batterierna, se tabell 2.1. När batteriet är fulladdat och inte laddas 

ur sker en underhållsladdning(även kallat hålladdning) för att motverka att batteriet 

självurladdar. Spänningen vid hålladdning är samma som vid laddning av batterierna. Som 

tidigare nämnt kan felaktig hålladdningsspänning påverka batteriets livslängd. Vid skillnader 

i temperatur bör alltså hållspänningen anpassas efter rådande förhållanden(Fig. (2.7)).  

 

Vid dessa typer av laddning krävs ingen strömbegränsning för PowerSafe-batterierna medan 

leverantören av Oerlikon rekommenderar att strömmen bör begränsas till 3 x I10 om 

temperaturen överstiger 25°C, där I10 är specificerad ström vid en urladdning under 10 

timmar(Appendix A.5). [15-17] 
 

Tabell 2.1: Laddningsspänningar för aktuella batterityper [15-17] 

Batterifabrikat Spänning 
[V/cell] 

Varians 

PowerSafe OPzS 2,23 om Tcell > 30°C bör spänningen ökas med:  
Vdiff = (Tcell - 30)×0,003 V/cell 
om Tcell < 10°C bör spänningen minskas med:  
Vdiff = (10 - Tcell)×0,003 V/cell (minsta värde 
2,18V/cell) 

PowerSafe SBS 
EON 

2,29 om Tcell > 20°C bör spänningen ökas med 4 mV/cell per 
°C 
om Tcell > 20°C bör spänningen minskas med 4 mV/cell 
per °C 

Oerlikon 
Compact Power 

2,25 om 20°C < Tcell < 25°C : ± 1 % 
annars korrigeras spänningen med -2 till -4 mV/cell per 
°C 

 

Det finns även möjlighet att snabbladda batterierna med en högre laddningsspänning men då 

begränsas den maximala strömmen(tabell 2.2) p.g.a. att höga strömmar alstrar värme som 
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batteriet kan ta skada av. Denna typ av laddning lämpar sig således inte för rumstemperaturer 

över 25°C. 
 

Tabell 2.2: Spänning samt maximal ström vid snabbladdning [15-17] 

Batterifabrikat Spänning vid snabbladdning 
[V/cell] 

Maximal ström [A] 

PowerSafe OPzS 2,33 - 2,40 4 x I10 

PowerSafe SBS EON 2,35 - 2,40 stående last +  0,1 x C10 

Oerlikon CP 2,35 I10 

 

2.2.1  Kontroll av battericeller 

Kontroller av batterierna på Forsmarks kärnkraftverk utförs regelbundet för att säkerställa att 

cellerna har en symmetrisk hållspänning. Var fjärde vecka mäts spänningen på förbestämda 

pilotceller där korrekt spänning ska vara 2,23 V/cell ± 0,02 V/cell för fritt ventilerade 

batterier och korrekt spänning för ventilreglerade batterier fås från leverantörernas datablad 

(tabell 2.1). Dessa mätningar kan sedan jämföras med tidigare resultat för att detektera 

eventuella avvikelser. Avviker cellspänningen mer än ± 0,02 V/cell mäts batteriets totala 

spänning för att göra eventuella justeringar på likriktaren som förser batterierna med 

hålladdspänning. Vid misstanke att felet finns hos enskild cell i batteripacket genomförs en 

syradensitetsmätning, som har normalvärde runt 1,24 g/cm3 ± 0,02 g/cm3, samt en mätning av 

polförbindelsernas resistans för att säkerställa att de har tillräckligt god kontakt. 

 

En spänningsmätning av batteriets samtliga celler genomförs var 3:e månad för 

ventilreglerade batterier och var 6:e månad för fritt ventilerade batterier. Spänningen för varje 

cell ska vara samma som för pilotcellerna vid 4-veckorskontrollen och vid avvikelser följs 

samma procedur som ovan. Under 6-månaderskontrollen av fritt ventilerade batterier ska 

även syranivån kontrolleras samt efterfyllas till maxnivån med destillerat eller avjoniserat 

vatten. [18] 

2.3  Sulfatering 

Sulfatering är processen när batterierna laddas ur och blysulfater bildas. I normalfallet är 

denna process reversibel men däremot om batterierna djupurladdas, inte laddas fullt 
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regelbundet eller om de genomgått många laddningscykler bildar sulfatet större kristaller med 

fler kemiska bindningar. Då blir processen svårare att vända tillbaka till bly och blydioxid 

eftersom fler bindningar behöver brytas och batteriet tappar kapacitet och åldras snabbare.  

 

Åtgärder som kan förhindra sulfatering är att se till att ladda batteriet direkt efter en 

urladdning, hålladda batterierna när de inte används samt att regelbundet utjämningsladda 

batterierna för att jämna ut spänningsskillnader mellan cellerna[8]. 

2.4  Korrosion 

Korrosion uppstår mellan det bärande materialet och det aktiva materialet(blydioxid) hos 

batteriets positiva pol. Det bärande materialet består antingen av rent bly(Pb) eller av en 

legering av bly och oftast antimon(Sb), men kan även vara andra metaller som t.ex. tenn(Sn) 

eller kalcium(Ca). Vid laddning av batteriet reagerar blyet med vattenmolekyler och bildar 

blydioxid. Blydioxid har en större volym än bly och gör att det aktiva materialet och det 

bärande materialet får sämre kontakt eller att den aktiva massan lossnar. Detta leder till att 

batteriets kapacitet avtar och att vattenkonsumtionen ökar. Korrosion är en ständig process 

som ökar av många laddningscykler samt vid höga temperaturer. [8,19] 
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3.   Metod 

3.1  Mätmetoder 

I kommande avsnitt presenteras vilka typer av mätningar som kommer att utföras, analyseras 

och jämföras för att kunna undersöka om temperaturerna i batterirummen är så pass höga att 

det är skadligt för battericellerna. 

 

Alla instrument som används vid batteriarbeten måste vara kalibrerade och uppfylla kraven 

enligt standarder framtagna av IEEE. Dessa standarder är: 

 

● IEC 60896-11:2002 - Fritt ventilerade batterier 

● SS-EN 60896-21:2004 - Ventilreglerade batterier 

 

Vid spänningsmätning anges att resistansen i voltmeter måste vara minst 10 kΩ/V för 

ventilreglerade batterier och 1 kΩ/V för fritt ventilerade batterier samt att termometerns 

upplösning ska vara 1 Kelvin (K), vilket motsvarar 1°Celsius (C). [Kap] 

3.1.1   Kapacitetsprov 

Kapacitetsprov utförs regelbundet för att säkerställa att batterierna klarar den specificerade 

kapaciteten som är dimensionerad för respektive system. Fritt ventilerade batterier ska provas 

år 3, 5, 7, 9 och därefter varje år medan ventilreglerade batterier ska provas varje år redan 

som nya. I instruktionen för batteriprovningar står[18]: 
 

“Innan kapacitetsprovet påbörjas ska alla celler mätas igenom och registreras i, 

för ändamålet, avsedd databas. Batteriet skall frånskiljas från ordinarie nät och 

ett separat belastningsmotstånd ansluts till avsett provuttag. Kapacitetsprovet 

körs i ett bestämt antal timmar med konstant ström och en belastning som ger en 

slutspänning på ca 1,80 V/cell. Val av belastning görs efter leverantörens 

specifikationer. Mätning av batteriets cellspänningar görs vid 20, 50, 80 och 100 

% av tiden. Urladdningstiden för sista steget ska korrigeras med 3 % per fem 

grader som genomsnittstemperaturen på elektrolyten skiljer sig från 

normtemperaturen 20°C. När kapacitetsprovet är slutfört återladdas batteriet.” 
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Proven pågår normalt i 3 h eller 5 h och i batteriets specifikationer från leverantören 

(Appendix A.1-5) återfinns tabeller med prestanda för ström samt effekt för valda timmar och 

slutspänningar. Väljs det exempelvis att göra ett prov under 3h med slutspänning 1,80 V/cell 

och fabrikatet på batteriet är PowerSafe 5OPzS350 erhålls ur tabellen(Appendix A.1) att det 

är tillåtet att ha en konstant ström på 92,1 A. Om någon cellspänning sjunker under 1,80 V är 

batteriets kapacitet försämrad och bör åtgärdas. Tabellerna gäller för temperaturer på 20°C. 

Sen en tid tillbaka korrigeras inte längre tiden för det sista steget om elektrolyten skiljer sig 

från normtemperaturen. 

 

Belastningsmotstånden som används är av typen Torkel 800-serie (Fig. (3.1)), vilka går att 

ställa in att belasta med konstant ström, konstant effekt, konstant resistans, strömprofil eller 

effektprofil. Det finns ett antal Torklar inom 800-serien med olika arbetsområden där lämplig 

sort väljs till den spänning samt kapacitet batteriet har som ska provas. Om en högre ström 

krävs än den som är specificerad för lämplig Torkel kan flera enheter kopplas samman. [20] 

 
Figur 3.1 Torkel 820 (t.v.) inkopplad med klämmor på 24V-batteri (t.h.) under kapacitetsprov 
 

För att enkelt kunna föra in mätdata över battericellspänningarna i befintliga databaser 

används en TMC-2001E, vilket är samma instrument som vid övriga kontroller av 

batterierna. Den har ett mätområde på ± 600 VDC och en noggrannhet på ± 0,05 % upp till ± 

24,5 VDC, därefter ± 0,1 %. [21] 
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3.1.2  Profilprov 

Vissa system har utrustning som gör att det är möjligt att prova dem med ett profilprov med 

varierbar ström istället för ett kapacitetsprov med konstant ström. Profilproven följer den 

framtagna lastprofilen för batterierna och ger på så vis ett resultat som överensstämmer bättre 

med en verklig urladdning men båda provtyperna testar den dimensionerade kapaciteten 

fullvärdigt. 

 

Profilprovet börjar med att samtliga cellspänningar mäts och registrerar dessa i avsedd 

databas. Därefter frånskiljs batteriet från ordinarie nät och en urladdning som följer 

lastprofilen påbörjas. Cellspänningarna mäts återigen vid 25, 50, 75 och 100 % av tiden och 

sparas i databasen. Sluttiden korrigeras med 3 % per fem grader som elektrolytens 

genomsnittstemperatur är över 20°C och batteriet återladdas när provet är slutfört. [18] 

3.1.3  Temperaturloggning i batterirum 

För att utföra en loggning av temperaturen i batterirummen används Testo 174T som 

mätinstrument. Det är en mini temperatur datalogger som klarar att mäta temperaturer från -

30°C till +70°C med en noggrannhet på ±0,5°C. Den kan kopplas till en PC för 

programmering av bl.a. mätintervall(1 min till 24 h) samt visa registrerad mätdata och den 

har ett minne som klarar 16000 registreringar. Sensorn är resistiv av typen NTC vilket 

betyder att resistansen minskar då temperaturen ökar. [22] 

 

Åtta instrument finns att tillgå och placeras i rum enligt tabell 4.1. I ett av rummen placeras 

två instrument, ett nära golvet och ett nära batteriställningens topp, för att undersöka hur 

mycket temperaturen skiljer sig mellan de lägst liggande batterierna och de högst liggande. 

Foton på batterierna och instrumentens placering finns i Appendix B.  

Instrumenten startas på plats i batterirummen och är inställda att registrera temperaturen var 

5:e minut. När mätperioden är passerad noteras tiden då loggarna plockas ner för att kunna 

bortse från mätdata som registreras senare, eftersom instrumenten saknar stopp-knapp. 

3.1.4  Meteorologisk data 

Det finns en stark misstanke om att utomhustemperaturen är en bidragande faktor till en ökad 

temperatur i batterirummen. För att undersöka detta kommer data över lufttemperaturen 

hämtas från de närliggande väderstationerna Örskär och Film som tillhör SMHI. Dessa data 
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kommer vara timme för timme under hela mätperioden för batterirummen för att lättare 

kunna se hur eventuella ökningar och minskningar beror av varandra. Datan är öppen och 

laddas ner från SMHIs webbsida [23]. 

3.2  Batterityper 

I de rum som mätningar kommer att utföras finns det totalt tre olika batterifabrikat; 

PowerSafe OPzS, PowerSafe SBS EON och Oerlikon Compact Power. De är både av typen 

fritt ventilerade samt ventilreglerade batterier och har olika märkkapacitet. Exakta 

batterityper för varje rum återfinns i tabell 3.1. Märkkapacieten har beteckning C10 och är 

beräknad för urladdning under 10h till slutspänning 1,80 V/cell vid temperaturen 20°C. 
 

Tabell 3.1: Lista över rum, batterityp, fabrikat och nummer på temperaturlogger. 

Rum Fabrikat C10 [Ah] Batterityp Spännings
-nivå [V] 

Installations 
år 

Temp- 
logg 

Antal 
batteripackar 

A PowerSafe 
5OPzS350 

390 Fritt vent. 220 2013 B6 4 

B Oerlikon 
2CP450 

452 Ventil 
reglerad 

110 2009 B3, 
B4 

2 

C PowerSafe 
SBS320 

320 Ventil 
reglerad 

408 2017 B1 1 

D PowerSafe 
SBS320 

320 Ventil 
reglerad 

110 2016 B2 2 

E PowerSafe 
5OPzS350 

390 Fritt vent. 24 2007 B5 2 

F PowerSafe 
8OPzS800 

880 Fritt vent. 220 2010 B8 2 

G Oerlikon 
2CP550FR 

495,5* Ventil 
reglerad 

220 2006 B7 1 

*Märkkapacitet för 5h urladdning till slutspänning 1,80 V/cell 
 

Driftstemperaturerna som batterifabrikaten är rekommenderade för skiljer sig även något 

liksom de maximala och minimala temperaturerna och återfinns i tabell 3.2. Den optimala 

temperaturen för samtliga batterier är 20°C. 
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Tabell 3.2: Temperaturer för aktuella batterifabrikat under drift [14-16] 

Batterifabrikat Rekommenderad temperatur Max & min temp 

PowerSafe OPzS 10°C till 30°C -10°C till +45°C 

PowerSafe SBS EON 20°C till 25°C -40°C till +50°C 

Oerlikon CP 15°C till 25°C -40°C till +40°C 
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4.  Resultat och analys 

I detta avsnitt återfinns resultat för temperaturmätningar samt kapacitetsprov och profilprov 

för batterierna i valda utrymmen. Kapacitets- och profilproven är presenterade i grafer som 

visar cellspänningarna, i [V], vid varje mätning under provets gång, där den första mätningen 

i regel är utförd när batterierna underhållsladdas. Det ljusgröna området markerar det 

godkända spänningsområdet cellerna ska ligga inom. Grafer för samtliga kapacitets- och 

profilprov återfinns i Appendix C.  

 

Vid det första kapacitetsprovet av ett batteri kan underhållsladdningen vara något ojämn. 

Detta kan bero på att batterierna har stått förvarade utan laddning en tid och därefter enbart 

blivit laddade en kort stund innan provet vilket gör att spänningarna inte hunnit jämna ut sig 

och stabiliseras. 

4.1  Meteorologiska data 

I Fig.(4.1) återfinns en graf baserad på data över lufttemperaturens timvärde under den 

tvåveckorsperiod som temperaturloggarna var utplacerade i batterirummen. 

Minimitemperaturerna återfinns under nätterna och ökar från minusgrader under 

mätperiodens början till plusgrader efter ca halva mätperioden. Medeltemperaturen är 

beräknad per dygn, både för Örskärs väderstation och för Films, och även den ökar under 

mätperioden. Den högsta temperaturen, både för timvärde och medelvärde, återfinns den 20/4 

och mäter 22,2°C i timvärde samt 15,33°C i dygnsmedel för Film respektive 17,9°C i 

timvärde samt 12,04°C i dygnsmedel för Örskär. 
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Figur 4.1 Temperatur i timvärde och medelvärde mellan 2018-04-10 och 2018-04-23. 

4.2  Miljöer med fritt ventilerade batterier 

I detta avsnitt presenteras resultaten av kapacitets- samt profilproven för fritt ventilerade 

batterier och temperaturloggningarna för de rum de är placerade i. Samtliga battericeller är av 

fabrikatet PowerSafe OPzS, men kan ha varierande märkkapacitet. 

 

Temperaturen i rum A (Fig.(4.2)) är som högst 20,5°C och som lägst 19,7°C, vilket ger en 

differens på 0,8°C. Rumstemperaturen är optimal för batterierna i rummet och den verkar inte 

följa temperaturen utomhus nämnvärt. 
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Figur 4.2 Temperatur i rum A mellan 2018-04-10 och 2018-04-23 

 

I rum A finns fyra batteripackar som har genomgått profilprov år 2013, 2015 och 2017. 

Resultaten av de senaste profilproven återfinns i Fig.(4.3-6) och resultaten av samtliga 

profilprov finns i appendix C.1. Spänningen vid underhållsladdning saknas för batteripack 1 

år 2017 (Fig.(4.3)) men var jämn tidigare år. Samtliga slutspänningar ligger inom godkänt 

område med god marginal. 

Det saknas även mätdata hos övriga batteripackar i detta rum men personen som utför proven 

kontrollerar alltid resultatet av cellspänningen vid varje mätning och skulle på så vis reagera 

om någon spänning skulle avvika. Sannolikt har mätdatan inte sparats på ett korrekt sätt. 
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Figur 4.3 Profilprov för rum A, Batteripack 1 2017 

 

På batteripack 2 (Fig.(4.4)) har cellspänningarna vid underhållsladdning mätts korrekt men 

saknar däremot den tredje mätningens värde enligt tidsstämplarna i dataloggen. Samtliga 

slutspänningar ligger inom godkänt område med god marginal. 

 
Figur 4.4 Profilprov för rum A, Batteripack 2 2017 

 

Även hos batteripack 3 (Fig.(4.5)) saknas cellspänningarna vid underhållsladdning, men den 

var även här jämn tidigare år. Fem mättillfällen har registrerats där den första och andra 
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mätningen verkar ha utförts inom ett kortare tidsintervall än normalt. Samtliga slutspänningar 

ligger inom godkänt område med god marginal. 

 
Figur 4.5 Profilprov för rum A, Batteripack 3 2017 

 

Cellspänningarna vid underhållsladdning saknas för batteripack 4 (Fig.(4.6)). Fyra 

mättillfällen har registrerats och även här verkar den första och andra mätningen ha utförts 

inom ett kortare tidsintervall än normalt. Samtliga slutspänningar ligger inom godkänt 

område med god marginal. 
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Figur 4.6 Profilprov för rum A, Batteripack 4 2017 

 

Rum E har en temperatur som ligger mellan 22,8°C och 23,7°C (Fig.(4.7)) vilket ger en 

differens på 0,9°C. De sista mätningarna bortses från då sluttiden för mätningen troligtvis 

blivit felnoterad eftersom både den maximala och minimala temperaturen (23,8 °C resp. 

22,6°C) registrerats de sista 5 minuterna av mätningen. Temperaturen är högre än i rum A 

men ligger fortfarande inom de rekommenderade driftstemperaturerna för batterifabrikatet. 

Variationen i rumstemperatur kan inte kopplas till utomhustemperaturen. 
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Figur 4.7 Temperatur i rum E mellan 2018-04-10 och 2018-04-23 

 

Rum E har två batteripackar med 12 celler i vardera. Jämförs cellspänningarna för batteripack 

1 vid det första kapacitetsprovet år 2009 (Fig.(4.8)) med cellspänningarna vid det senaste 

kapacitetsprovet år 2015 (Figur(4.9)) syns inga större skillnader. Samtliga cellspänningar är 

jämna genom hela proven och slutspänningarna ligger inom godkänt område med god 

marginal.  
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Figur 4.8 Kapacitetsprov för rum E, Batteripack 1 2009 

 

Cellernas slutspänningar vid kapacitetsprovet år 2015 ligger något högre är vid provet 2009 

vilket kan bero på att batteriet befann sig i en formateringsfas och har därefter övergått till 

fasen med maximal kapacitet. 

 
Figur 4.9 Kapacitetsprov för rum E, Batteripack 1 2015 

 

Även cellspänningarna hos batteripack 2 i rum E är jämna år 2009 (Fig(4.10)) och 2015 

(Fig.(4.11)). Den enda skillnaden som syns tydligt är att spänningen vid underhållsladdning 
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ligger ca 0,1 V/cell lägre år 2015. Cellspänningarna är jämna genom hela packet och 

slutspänningen ligger även här inom det godkända området med god marginal. 

 
Figur 4.10 Kapacitetsprov för rum E, Batteripack 2 2009 

 
Figur 4.11 Kapacitetsprov för rum E, Batteripack 2 2015 

 

I Fig.(4.12) kan de olika slutspänningarna jämföras vid samtliga kapacitetsprov för några 

slumpmässigt utvalda celler hos batteripack 2. Skillnaden mellan cellerna och provtillfällena 

är liten. Här syns skillnaden tydligt mellan första provet och övriga prov. 
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Figur 4.12 Slutspänningar vid samtliga kapacitetsprov för cell 2, 6 och 10 för batteripack 2 

Rum E 
 

Temperaturen i rum F är förhållandevis stabil (Fig.(4.13)). Den lägsta temperaturen 

registreras mellan den 10-11/4 på 21°C och den högsta registreras den 20/4 på 21,6°C. En 

viss koppling till utomhustemperaturen kan antas men temperaturförändringarna är små och 

den genomsnittliga temperaturen för mätperioden är 21,16°C, vilket ligger mycket nära den 

optimala temperaturen för batterierna. 
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Figur 4.13 Temperatur i rum F mellan 2018-04-10 och 2018-04-23 

 

I rum F finns det två batteripackar som består av 108 celler vardera och båda packen har 

jämna spänningar vid underhållsladdning (Fig.(4.14-15)). Vid det senaste kapacitetsprovet 

har batterierna varit i bruk under 7 år och samtliga celler befinner sig inom det godkända 

området med god marginal. 



29 
 

 
Figur 4.14 Kapacitetsprov för rum F, Batteripack 1 2017 

 
Figur 4.15 Kapacitetsprov för rum F, Batteripack 2 2017 

 

Vid undersökning av spänningsnivåerna för samtliga kapacitetsprov för en slumpmässig cell i 

något av batteripacken(Fig.(4.16)) finns det små förändringar över tid. Slutspänningen för 

exempelvis cell 59 sjunker från 1,88 V (år 2013) till 1,872 V (år 2017) vilket ger en differens 

på 0,008 V. 
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Figur 4.16 Spänningsnivåer för cell 59, batteripack 2 i rum F vid samtliga kapacitetsprov 

4.3  Miljöer med ventilreglerade batterier 

I detta avsnitt presenteras resultaten av kapacitets- samt profilproven för ventilreglerade 

batterier och temperaturloggningarna för de rum de är placerade i. Två fabrikat av 

ventilreglerade batterier har undersökts, PowerSafe SBS samt Oerlikon Compact Power. 

Dessa är uppdelade i två sektioner för att lättare kunna påvisa likheter och skillnader mellan 

batteripackar av samma fabrikat. 

4.3.1  Ventilreglerade batterier av fabrikatet Oerlikon Compact Power 

Den rekommenderade temperaturen för Compact Power batterierna är högst 25°C, vilket 

temperaturen i rum B överstiger(Fig.(4.17)). Rum B har haft två temperaturloggar 

utplacerade, en högt och en lågt, där den lägsta temperaturen mäter 26,0°C och den högsta 

28,3°C. Båda temperaturkurvorna verkar följa utomhustemperaturen och mätaren som sitter 

högre placerad registrerar temperaturer som är ca 0,2-0,3°C högre än den lägre placerade.  
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Figur 4.17 Temperatur i rum B mellan 2018-04-10 och 2018-04-23 

 

I rum B finns två batteripackar med 53 celler vardera. Batteripack 1 (Fig.(4.18)) har något 

hög underhållsladdning på några celler men dessa verkar vara opåverkade av detta under 

provets gång då de har en jämn urladdning med övriga celler. Underhållsladdningen ska 

normalt vara 2,25 V/cell för batterifabrikatet. Totalt sju celler ligger under den minsta 

godkända slutspänningsnivån på 1,80 V/cell. Tre av dessa ligger precis på gränsen, ytterligare 

tre en bit under och två har sjunkit rejält ner till 0,733 V respektive 0,582 V. 
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Figur 4.18 Kapacitetsprov för rum B, Batteripack 1 2016 

 

Batteripack 2 i Fig.(4.19) har en underhållsladdning som är något mer ojämn än för 

batteripack 1. Däremot är det endast en cellspänning som ligger under gränsen för godkänt. 

Spänningen för denna cell är genomgående lägre än för övriga celler under provet.  

 
Figur 4.19 Kapacitetsprov för rum B, Batteripack 2 2016 

 



33 
 

Vid jämförelse av spänningsnivåerna för cell 20 i batteripack 1 vid samtliga kapacitetsprov 

syns det att de sjunker lite för varje prov och att slutspänningen vid det sista provet avviker 

kraftigt (Fig.(4.20)).  

 
Figur 4.20 Spänningsnivåer för cell 20, batteripack 1 i rum B vid samtliga kapacitetsprov 

 

I Fig.(4.21) kan jämförelse av slutspänningarna för en cell som klarade godkänt-nivån med de 

två som låg längst ifrån vid det senaste kapacitetsprovet göras. Här syns tydligt att det är vid 

det sista provet som de sämre cellerna avviker kraftigt.  

 
Figur 4.21 Nivåer för slutspänningar vid samtliga kapacitetsprov för cell 20, 25 och 32, 

batteripack 1 i rum B 
 

I rum G varierar temperaturen ofta och den tenderar att öka under dagen och minska på natten 

(Fig.(4.22)). Den lägsta temperaturen mäter 21,0°C och den högsta 23,6°C, vilket är inom det 
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rekommenderade temperaturintervallet. Temperaturförändringarna skulle kunna kopplas till 

utomhustemperaturen med avseende på att de stiger under dagen och sjunker under natten 

men de följer inte förändringarna i medeltemperatur tydligt. 

 
Figur 4.22 Temperatur i rum G mellan 2018-04-10 och 2018-04-23 

 

Batteriet i rum G består av 108 celler som installerades år 2006 och klarade kapacitetsproven 

år 2008 (Appendix C.7) och 2010 (Fig.(4.23)). År 2009 var det några celler vars 

slutspänningar hamnade under 1,80 V/cell. I dataloggens kommentarer står det att 

temperaturen var ca 30°C vid provtillfället så provet förlängdes med 18 minuter, vilket kan 

vara en förklaring på varför vissa celler blev underkända detta år. 
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Figur 4.23 Kapacitetsprov för rum G, 2010 

 

Vid 2011-års kapacitetsprov var det flertalet cellspänningar som hamnade på gränsen till 

godkänt eller därunder (Fig.(4.24)). Underhållsladdningen är även något ojämn vid samtliga 

kapacitetsprov och ska normalt vara 2,25 V/cell för batterifabrikatet. 

 
Figur 4.24 Kapacitetsprov för rum G, 2011 

 



36 
 

Det sista slutförda kapacitetsprovet utfördes år 2013 där 19 celler har en slutspänning lägre än 

1,80 V/cell och de lägsta cellspänningarna mäter strax under 1,70 V/cell (Fig.(4.25)). Vid 

detta tillfälle va tillräckligt många celler så pass dåliga att batteriet bör ha bytts ut. 

 
Figur 4.25 Kapacitetsprov för rum G, 2013 

 

Efter 2013 följer fyra kapacitetsprov (Appendix C.7) som blivit avbrutna då cellspänningarna 

blivit så pass låga att cellerna riskerar att ta mer skada av kapacitetsprovet. I det senaste 

kapacitetsprovet från år 2017 (Fig.(4.26)) avbröts provet vid den fjärde mätningen då flertalet 

celler hade låga spänningsnivåer och tre av dem låg under 1,70 V/cell. 
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Figur 4.26 Kapacitetsprov för rum G, 2017. Avbrutet p.g.a. låga cellspänningar 

 

Hur kraftigt slutspänningarna sjunker för några utvalda celler vid de slutförda 

kapacitetsproven mellan år 2008-2013 varierar enligt Fig.(4.27). Cell 73 visar mest 

förändring, från att ha högst spänning i gruppen år 2010 till att ha lägst spänning år 2013. 

 
Figur 4.27 Samtliga slutspänningar för cell 25, 51, 73, 100 och 101 BP1 Rum G vid 

kapacitetsprov år 2008-2013. 
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4.3.2  Ventilreglerade batterier av fabrikatet PowerSafe SBS 

Temperaturen i rum C har ett minvärde på 22,1°C och ett maxvärde på 25,0°C enligt 

Fig.(4.28). Den rekommenderade temperaturen för PowerSafe SBS-batterierna är mellan 20-

25°C, så denna rumstemperatur ligger i överkant. Temperaturen verkar följa medelvärdet för 

dygnstemperaturen utomhus och når sitt maximala värde under eftermiddagen den 20/4. 

 
Figur 4.28 Temperatur i rum C mellan 2018-04-10 och 2018-04-23 

 

Batteriet i rum C är nytt och installerades hösten 2017. Det består av 204 celler och Fig.(4.29) 

visar resultatet av det senaste kapacitetsprovet som utfördes ca ett halvår efter att batteriet 

installerats. Vid detta prov befann sig alla slutspänningar över den godkända gränsen med 

god marginal. Underhållsladdningen ska normalt vara 2,29 V/cell för batterifabrikatet och har 

jämnats ut jämfört med det första kapacitetsprovet i Appendix C.3.  
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Figur 4.29 Kapacitetsprov för rum C, 2018 

 

Rum D har en hög temperatur redan vid mätperiodens början (Fig.(4.30)). Om de första 

mätvärdena bortses från, som är något lägre än övriga vilket kan bero på att svalare luft 

släppts in i rummet då temperaturloggern lades dit, så är den lägst uppmätta temperaturen 

28,3°C. Temperaturen stiger under hela mätperioden och når maximala 29,4°C under 

morgonen den 22/4. 
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Figur 4.30 Temperatur i rum D mellan 2018-04-10 och 2018-04-23 

 

Rum D är ett relativt litet rum där battericellerna är staplade högt med batteripack 2 ovanpå 

batteripack 1 (Appendix B.4). Batteripackarna har 52 celler vardera som också är relativt nya 

då de installerades i början av år 2016. Båda packen klarade sina första kapacitetsprov år 

2016 vilket framgår i Fig.(4.31) och Fig.(4.32). 
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Figur 4.31 Kapacitetsprov för rum D, Batteripack 1 2016 

 
Figur 4.32 Kapacitetsprov för rum D, Batteripack 2 2016 

 

Vid nästa kapacitetsprov år 2017 visade ca 20 % av cellerna sämre resultat hos båda 

batteripacken (Fig.(4.33-34)). Att cellerna visar ett sämre resultat verkar inte bero på hur högt 

upp de är placerade då de sitter nära mitten av stapeln för batteripack 1 och till vänster i 

stapeln för batteripack 2. 



42 
 

 
Figur 4.33 Kapacitetsprov för rum D, Batteripack 1 2017 

 
Figur 4.34 Kapacitetsprov för rum D, Batteripack 2 2017  
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5.  Diskussion 

Samtliga utrymmen där det finns fritt ventilerade batterier mäter bra temperaturer som aldrig 

överstiger 24°C under mätperioden. Dessutom verkar utomhustemperaturen ha låg inverkan 

på dessa rumstemperaturer. Anledningen till detta skulle kunna vara att fritt ventilerade 

batterier är placerade i större utrymmen då de inte kan staplas liggande utan istället måste 

placeras upprätt. Det ställs även högre krav på ventilationen i dessa utrymmen då den vätgas 

som bildas måste ventileras bort tillräckligt snabbt vilket också kan vara en bidragande faktor 

till bättre rumstemperatur. 

 

Samtliga fritt ventilerade batterier har godkända kapacitets- och profilprov där de äldsta 

cellerna har varit i bruk under 8 år (Rum E) vid det senaste kapacitetsprovet, vilket är lite 

drygt hälften av den beräknade tiden. De visar inte några större tecken på att ha blivit 

försämrade då de har jämna cellspänningar och slutspänningarna har inte sjunkit nämnvärt 

mellan provtillfällena. Även om de senaste profilproven i rum A innehöll några mätfel så 

visade de inte några tecken på att ha blivit försämrade, men de bör genomgå en korrekt 

mätning vid nästa prov för att styrka detta påstående. Det är lätt hänt att sådana fel uppstår 

p.g.a. den mänskliga faktorn, särskilt vid mätningar av flertalet celler. De som utför proven 

kontrollerar vid mättillfället om några spänningar är avvikande. 

 

När dessa batterier har varit i bruk i 15 år görs en utvärdering av deras kapacitet för att se om 

de behöver bytas. Ofta har denna batterityp haft längre livslängd än beräknat vilket har 

medfört att de behöver bytas mer sällan. De kräver mer underhåll än ventilreglerade batterier 

men ger samtidigt en bra uppfattning över cellernas välbefinnande genom att det går att 

övervaka vattenåtgången, mäta syradensiteten samt se genom den genomskinliga behållaren 

om de har höga angrepp av exempelvis korrosion eller andra skador. 

 

Utomhustemperaturen verkar ha mer inverkan på utrymmen med ventilreglerade batterier än 

med fritt ventilerade batterier. Två av dessa utrymmen har även oroväckande höga 

temperaturer som mäter mellan 26,0-28,3°C för rum B samt 27,7-29,4°C för rum D. Enligt 

Arrhenius princip innebär en 10°C ökning av temperaturen att batteriernas livslängd halveras 

vilket är risken för dessa rum. Att temperaturen stiger något för battericeller som är staplade 

högre upp i ställningarna verkar inte ha någon inverkan på vilka battericeller som blir sämre 

tidigare. Denna temperaturskillnad var endast 0,2-0,3°C i rum B, vilket är en liten skillnad i 
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ett utrymme som redan är varmare än rekommenderat. Cellerna som är placerade högst upp i 

rum D verkar inte heller vara märkbart sämre men i det rummet gjordes endast en 

temperaturmätning i mitten av stapeln så det är okänt om någon skillnad finns där. 

 

Ventilreglerade batterier är känsligare för höga temperaturer än fritt ventilerade då deras 

elektrolyt är i gel-form och inte har lika bra kyleffekt som en vätska. Detta märks tydligt om 

en jämförelse görs mellan de fritt ventilerade batterierna i rum E med de ventilreglerade 

batterierna i rum G då dessa rum har ungefär lika temperatur. I rum E har batterierna, som 

tidigare nämnt, varit i bruk i 8 år utan att ha blivit underkända medan batterierna i rum G blev 

underkända efter 5 år. Fördelen med ventilreglerade batterier är att de får plats i mindre 

utrymmen då de kan staplas ovanpå varandra. Många av dessa battericeller har blivit 

underkända i kapacitetsproven tidigare än beräknat där flertalet celler i rum D blivit 

underkända redan efter ca 1,5 år. De ventilreglerade batterier som klarat sig bäst är placerade 

i Rum B, där batteripack 1 haft celler som blivit underkända efter 7 år (2016) och batteripack 

2 endast haft en underkänd cell efter samma antal år. Dessa celler är av samma fabrikat som i 

rum G och har klarat sig något bättre trots en högre uppmätt temperatur under perioden. 

Laddspänningen är något ojämn för samtliga batterier i dessa rum och utesluts som orsak till 

de varierande resultaten. En kompletterande temperaturmätning bör utföras under en längre 

tid för att undersöka om det finns något samband eller om orsaken förblir okänd. 

 

Hur snabbt cellernas slutspänning minskar mellan kapacitetsproven verkar vara individuellt 

för varje cell. Gemensamt för de fritt ventilerade batterierna är att cellernas slutspänningar 

minskar väldigt lite medan det är mer spridning hos de ventilreglerade cellerna. Detta medför 

att det är svårt att försöka förutse vilka celler som kommer att ge underkända resultat i 

kommande kapacitetsprov. 

 

Det är personen som utför provet som avgör när ett kapacitetsprov bör avbrytas. Teoretiskt 

bör detta ske när någon cellspänning mäter under 1,80 V men är det endast någon enstaka cell 

som har en låg spänning kan det vara bra att låta provet fortgå för att se om fler celler blir 

underkända och på så vis få en bättre överblick över batteriets status. 

 

Batterierna till systemen är med avsikt något överdimensionerade av leverantörerna då de 

tappar kapacitet över tid. På så vis vill de säkerställa att kapaciteten räcker till även i slutet av 

den beräknade livslängden. Några system har haft flertalet underkända celler i 
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kapacitetsproven under en längre tid men har ändå inte blivit utbytta. Det beror på att dessa 

system har lastprofiler med en lägre ström, så det anses att den kapacitet som batterierna 

levererar under kapacitetsprovet räcker till tillräckligt länge för att reservkraften från 

dieselgeneratorer, som finns installerade, ska hinna ta vid. Större strömuttag, vid exempelvis 

kapacitetsprov, är mer påfrestande på batteriernas kapacitet och gör att det går att ta ut en 

lägre kapacitet än den specificerade. Att inte byta batterierna kan dock anses vara riskabelt då 

det i säkerhetsrapporterna står att de ska hålla en viss kapacitet i två timmar. Leverantörerna 

anser att cellerna är förbrukade när de inte längre klarar kapacitetsproven. 

 

Leverantörernas priser för batterierna är sekretessbelagda men att investera i en lösning för 

att förbättra batteriernas miljö är sannolikt mer lönsamt på lång sikt, både ekonomiskt och 

säkerhetsmässigt, än att byta ut batterierna i förtid. 

 

Underhållsladdningen hos de fritt ventilerade batterierna har en jämn spänning på rätt nivå 

över samtliga celler. Detta faktum i förhållande till en bra temperatur gör att det går att 

utesluta att batterierna korroderar alternativt sulfaterar på grund av felaktig laddspänning. För 

de ventilreglerade batterierna är denna spänning något mer ojämn vilket ökar risken för 

korrosion alt. sulfatering. Då dessa batterier har en inneslutning som gör att det inte går att 

besikta dem okulärt går det inte att avgöra om de utsatts för dessa angrepp utan att förstöra 

cellen. Ett sätt att undersöka om de sulfaterat är att testa att snabbladda dem (med en högre 

spänning) för att försöka bryta kristallerna och sedan kontrollera om cellerna presterar bättre. 

 

Den meteorologiska medeltemperaturen per dygn kommer med stor sannolikhet att stiga 

under sommarperioden. Om vissa rumstemperaturer är påverkade av denna variation riskerar 

de att nå ännu högre nivåer än under mätperioden för studien. För att säkerställa hur stor 

påverkan den meteorologiska temperaturen har skulle rumstemperaturen behöva mätas flera 

gånger om året samt under en något längre period än två veckor för att tydligt kunna se 

likheter och skillnader mellan de olika temperaturerna.  
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6.  Slutsats och rekommendation 

Enligt denna studie är de fritt ventilerade batterierna placerade i bra miljöer. De visar inte 

några tecken på att åldras i förtid genom att förlora sin kapacitet så inga åtgärder behöver 

vidtas för dessa batterier i dagsläget. 

 

De flesta ventilreglerade batterierna håller inte hela den beräknade livstiden. Den exakta 

anledningen till varför de försämras tidigare kan inte fastställas i denna studie men 

gemensamt för denna batterityp är något högre temperaturer i miljön. De rum som skulle 

behöva en åtgärd snarast är rum D och rum B. Dessa rum behöver kylas för att det ska kunna 

uteslutas att det är värmen som förkortar batteriernas livslängd. Långsiktigt behövs det ses 

över om ett kylsystem kan implementeras alternativ göra en ombyggnation och installera fritt 

ventilerade batterier då de har en bättre livslängd och inte är lika känsliga. 

 

Jag rekommenderar att Forsmark utför fler temperaturmätningar några gånger under året, 

främst under sommaren då det sannolikt är varmast. Detta för att tydligt kunna se om 

temperaturerna påverkas av den meteorologiska temperaturen och i så fall vilken temperatur 

rummen håller under den varmaste perioden på året. 
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Appendix A: Prestanda för undersökta batterityper 

Appendix A innehåller datablad från leverantörerna över battericellernas specificerade 

prestanda för samtliga fabrikat av batterier som undersöks. 

Appendix A.1: Ström vid kapacitetsprov av PowerSafe OPzS 

 

  



 
 

Appendix A.2: Effekt vid kapacitetsprov av PowerSafe OPzS 

 

 
  



 
 

Appendix A.3: Ström vid kapacitetsprov av PowerSafe SBS 

 

Appendix A.4: Effekt vid kapacitetsprov av PowerSafe SBS 

 
  



 
 

Appendix A.5: Ström vid kapacitetsprov av Oerlikon Compact Power 

 

 

 
  



 
 

Appendix B: Foton på battericeller samt placering av 

temperaturlogg i respektive rum 

Appendix B innehåller minst ett foto på något av batteripacken i respektive rum där 

temperaturloggerns placering är markerad med en röd cirkel. 

Appendix B.1: Foto från rum A 

Rum A innehåller fyra batteripackar med 108 st fritt ventilerade battericeller vardera av 

fabrikatet PowerSafe 5OPzS350. Fotot visar två batteripackar där temperaturloggern är 

placerad mellan batteripacken. 

 

  



 
 

Appendix B.2: Foto från rum B 

Rum B innehåller två batteripackar med 53 st ventilreglerade battericeller vardera av 

fabrikatet Oerlikon 2CP450. Fotot visar ett av batteripacken, där cellerna är staplade liggande 

på höjden. I rum B placerades två temperaturloggar ut, en lågt på stapeln och en högt på 

stapeln. 

 

  



 
 

Appendix B.3: Foto från rum C 

Rum C innehåller ett batteripack med 204 st ventilreglerade celler av fabrikatet PowerSafe 

SBS 320. Fotot visar battericellerna staplade liggande på höjden, där temperaturloggern är 

placerad något till vänster då det inte fanns någon lämplig yta i mitten. 

 

  



 
 

Appendix B.4: Foto från rum D 

Rum D innehåller två batteripackar med 52 st ventilreglerade celler vardera av fabrikatet 

PowerSafe SBS 320. Fotot visar båda batteripackarna där batteripack 2 är staplat ovanpå 

batteripack 1. Temperaturloggern är placerad i mitten av ställningen. 

 

  



 
 

Appendix B.5: Foto från rum E 

Rum E innehåller två batteripackar med 12 st fritt ventilerade battericeller vardera av 

fabrikatet PowerSafe 5OPzS350. I bakgrunden av fotot syns fler batteripackar av ett annat 

fabrikat men dessa är så pass nya att de inte har genomgått några kapacitetsprov ännu och är 

därför inte med i undersökningen. På väggen finns uttag från vilka det går att koppla bort 

batterierna från ordinarie nät samt koppla in beslatningsmotstånden på för att utföra 

kapacitetsprov. Temperaturloggerns placering går att skymta till höger i fotot. Den är 

placerad på en ställning i mitten av rummet. 

 

  



 
 

Appendix B.6: Foton från rum F 

Rum F innehåller två batteripackar med 106 st fritt ventilerade battericeller vardera av 

fabrikatet PowerSafe 8OPzS800. Fotona visar båda batteripacken från olika vinklar. 

Temperaturloggern placerades på änden av det batteripack som sitter längst in i rummet 

enligt markeringen men fotot är taget utan templogger på plats. 

 

 



 
 

Appendix B.7: Foto från rum G 

Rum G innehåller ett batteripack med 108 st ventilreglerade battericeller av fabrikatet 

Oerlikon 2CP550FR. Fotot visar cellerna staplade liggande med temperaturloggern placerad i 

mitten av packet. 

  



 
 

Appendix C: Resultat för kapacitetsprov och profilprov 

Appendix C.1: Samtliga profilprov för rum A 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

Appendix C.2: Samtliga kapacitetsprov för rum B 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

Appendix C.3: Samtliga kapacitetsprov för rum C 

 

 



 
 

Appendix C.4: Samtliga kapacitetsprov för rum D 

 

 



 
 

 

 



 
 

Appendix C.5: Samtliga kapacitetsprov för rum E 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

Appendix C.6: Samtliga kapacitetsprov för rum F 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

Appendix C.7: Samtliga kapacitetsprov för rum G 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 


