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G R :İ İŞ

E er yakın zamanda bir LifePo4 akü aldıysanız veya bu aküye sahipseniz, biliyorsunuzdur ki ğ
akünüz daha çok çevrim ömrüne sahiptir, hafiftir. Peki biliyor musunuz kur un/jel akülere oranla 4ş
defa daha hızlı arj edebilirsiniz. Ama bu arjı nasıl yapacaksınız?ş ş
Atakale size , Lityum Demir Fosfat akülerin kimyasal yapısına uygun nasıl arj cihazını seçece iniziş ğ
, ve nasıl arj edece inizi bu sayfalarda anlatacaktır.ş ğ

LiFePo4 aküleri, Kur un Akü(Jel) arj Cihazlarıyla arj Edebilir miyimş Ş Ş

Bu teknik incelemeden anlataca ımız gibi, Kur un Asit Akü (SLA) ve lityum Demir Fosfat arj ğ ş ş
profilleri arasında birçok benzerlik vardır. Ancak ekstra LFP aküleri  arj etmek için Kur un Asit ş ş
Akü(SLA) arj cihazları kullanılırken hasar verebilir, arj altında veya zaman içinde lityum akülerin ş ş
kapasitesini azaltabilirsiniz.. LFP  ve SLA aküleri  kar ıla tırırken arj algoritmaları arasında birçok ş ş ş
farklılık vardır.
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1. A amaş (Bulk) : Akımı sabit tutarız,akünün hasar görmemesi için,bo  bir akü için yakla ık ş ş
3,5 saat süren bir a amadır. Gerilimi sürekli, akımın 0.25C seviyelerinde kalarak arj ş ş
edilmesini sa ları. (0,25C den kasıt: akü üzerinde yazan Amper H de erinin %25 ğ ğ
oranındaki akımdır.)Örnek 100AH bir jel/kur un aküyü arj etmek için ilk a mada 25AH i ş ş ş
geçmeden arj etmemiz gerekir. Bunu sa lamayan , 25A amperden fazla arj etti inizde ş ğ ş ğ
aküye zarar verirseniz, ve bunun geri dönü ümü mümkün de ildir. lk a mada , her bir ş ğ İ ş
hücre için 1,75V a(6 hücre/100AH akü  için 10,5V a gelene kadar 25A ile arj edebilirsiniz)ş

2. A ama(Absorbation): ş Voltaj limit 14,7-14,8 e(12Volt akü için) ula tı ında, ş ğ akım sürekli 
dü erek, Fload/yüzme akımına kadar geriler.  Akım , akünün akım kapasitesinin %5 ne ş
kadar geriledi inden, Fload yüzme akımı a amasına geçilir.ğ ş

3-A ama (Load) :ş  Bu a amada artık akü doludur ve bekleme esnasında olu an kayıplar ş ş
tamamlanır.  E er Akü UPS gibi beklemede, standby’de çalı ıyorsa, aküde olu acak iç ğ ş ş
kayıpları tamamlamak üzere bu a amada çok küçük akım geçirilerek arja devam edilir. ş ş
Bu arjın adına State of Charge (SOC)/Fload, ş Yüzdürme arjı da ş  denilir. Akünün %100 
kapasiteyle beklemesi sa lanır. Amaç akü plaklarında olu acak sülfatın engellemesidir.ğ ş

LIFEPO4 LITYUM DEM R FOSFAT AKÜ ARJ YÖNTEMİ Ş İ

Bir LiFePo4 akü ile SLA Kur un asit  akü aynı arj a amalarına sahiptir.  Sadece LiFePo4 ş ş ş
daha hızlı ve daha yüksek akım ile arj a amalarını bitirir.ş ş

1-A ama Genellikle bataryala %30 -%100 arasında kapasiteyle arj edilirler.  Kur un ş ş ş
akülerde 1. a ama  arjı 4 saat  sürmektedir. LifePo4 akülerde ise 1. a ama 1 saatte ş ş ş
tamamlanır.  Bu a ama SLA akülere oranla 4 kat daha hızlı gerçekle ir.ş ş

2-A ama : Her iki aküde de kimyasal yapısı sebebiyle , ikinci a amada %100 kapasiteye ş ş
getirilmesi gerekir.  Kur un akülerde 2. a ama 7 saat sürerken, Lityum Demir Fosfat ş ş
akülerde ise 15dakika kadar indirmek mümkündür. Genel olarak lityum piller 4 saatte arj ş
olur.  Aryıca LiFePo4 bataryalar gün içinde bir çok defa arj de arj edilebilir, Ancak arj veş ş ş
de arj sürelerinin uzun olması dolayısıyla ancak günde bir defa arj ve de arj edilebilirler.ş ş ş
3-A ama: Kur un Asit akü ile LifePo4 akülerin ayrdıldı ı arj a aması 3. a amadır.  Bir LFP ş ş ğ ş ş ş
akünün 3.a ama yani Fload arja ihtiyacı yoktur. arj eksildi inde 6 ay da bir eksilen ş ş Ş ğ
kısmın tamamlanması arj edilmesi yeterlidir.ş
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Yukarıdaki grafikte , 12Volt 100Ah LFP lityum demir Fosfat Akü , 1.a amada  1 saat sabit ş
40A akımla arj edilebilir ,üzerindeki yazan akım de erinin maksimum %40 de erindeki ş ğ ğ
akımla arj edebilirsiniz.  Bu %40 de eri Kur un Asit Akülere göre %60 daha yüksek arj ş ğ ş ş
akımı demektir.
1 saatte tamamlanan bu a amadan sonra Sabit Gerilimle 14,7Volt ile 3,5 saat arj edilir.ş ş
Grafikte görüldü ü gibi, gerilim artmadı ı için LFP akü doldukça geçen akım dü ecek ve ğ ğ ş
en son çok küçük bir de ere gelecektir. Bu i lem 3. a amada akım sıfıra dü ene kadar ğ ş ş ş
devam ettirilir.
Bu a amadan sonra , artık arj kesilir, kur un asit akülerde yukarıda bahsetti imiz üzere ş ş ş ğ
azda sürekli tamamlayıcı bir arj verilirken, Lityum Demir Fosfat akülerde arj tamamen ş ş
kesilir, ve LFP akü kapasitesi ve gerilimi eksilene kadar da tekrar arj edilmez.ş
Grafikte gösterilen 4. A ama ise, akü beklemede veya kullanımda kaybetti i kadar kısım ş ğ
nasıl arj edildi ini göstermektedir.ş ğ
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L TYUM DEM R FOSFAT AKÜ ARJ KAREKTİ İ Ş ER STİ İĞİ

arj esnasında Voltaj Akım Ayarlaması : Ş  SLA (Kur un Asit) Aküler 13,1 V tam arja ula ırlar.ş ş ş
Tam kapasiteyi 12,8V da sa larlar. ğ
Lityum Demir Fosfat akülerde ise bu gerilim 13,4v dur.  Bu gerilimin üstünde arj etmeniz ş
durumunda aküde geri dönülmez hasar olu turursunuz.ş

Bu açıklama, SLA 8Kur un Asit Jel Akü) 2. a ama/Absorbation gerilimi 14,7V un altında ş ş
olması gerekti i gibi. LFP akülerde is bu gerilim 15,2v a kadar çıkartılabilir.ğ

arj cihazları, arj sırasında kullanılan akım esas alındı ından, arj edilecek akünün Ş ş ğ ş
kapasitesine uyacak ekilde seçilir. Akünün kapasite derecelendirmesinde. Bir lityum pil 1Cş
kadar hızlı arj edilebilirken, bir kur un asit pilş ş
0.3C'nin altında arj edilmesi gerekir. Bu, 100AH lityum Demir Fosfat Akünün  tipik olarak ş
100A'da arj edilebilece i, gibi  100AH kur un asit akü ise 30A'da arj edildi ş ğ ş ş

arj kesme akımı, kapasitenin% 5'idir, bu nedenle her iki akü  için kesme 100AmperH akü Ş
için 5A olacaktır. Tipik olarak, terminal akımı ayarı, arj cihazı tarafından belirlenir.ş
Evrensel arj cihazları tipik olarak kimyasal yapıyı seçme i levine sahip olacaktır. Bu i lev, ş ş ş
en uygun voltaj arjını seçer. Aralık ve akünün tam olarak ne zaman arj edildi ini belirler.ş ş ğ
Bir LFP  aküyü  arj ediyorsanız, otomatik olarak arj cihazı kapanmalıdır. Bir SLA akü arj ş ş ş
ediyorsanız, fload/yüzdürme  arjına geçmelidir. ş
 LFP akünün arjının kesilmemesi akünün bozulmasına sebep olacaktır.ş

Kur un Asit akülerin Lityum Demir Fosfat Akülerle De i tirilmesi: ş ğ ş Lityum Demir Fosfat 
Akülerin, bir SLA(kur un Asit) aküyle de i tirilmesi yaygın bir uygulamadır.ş ğ ş
UPS sistemi gibi yüzer arj. le çalı an akülerin  Bunun LFP aküler için  için güvenli de ildir.ş İ ş ğ
Genelde LiFoPo4 akülerimizde   standart bir sabit voltajlı SLA arj cihazının kullanılması ş
kabul edilebilir, standartları kontrol edilmelidir
Sabit voltajlı bir SLA-Jel  arj cihazı kullanıyorsanız, arj cihazı a a ıdaki ko ulları ş ş ş ğ ş
kar ılamalıdır:ş
- arj cihazı sülfat giderme ayarı içermemelidirŞ
- Hızlı arj voltajı 14,7 Volt un üstünde olmamalıdırş
- Fload/Yüzme arj gerilimi 13,8Volt olmalıdırş
Ayrıca , bazı akıllı veya çok a amalı SLA arj cihazlarının açık devre voltajını (OCV) ş ş
algılayan bir özelli i vardır. Koruma modunda olan a ırı de arj olmu  bir LFP akünün OCVğ ş ş ş
de eri 0 olacaktır. ğ
Bu tür bir arj cihazı, tamamen bo almı  bir Lityum Demir Fosfat aküyü yeniden ş ş ş
canlandırma modu olmalıdır.
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LiFePo4 aküleri Uzun Süre Saklama:  LFP uzun süre depoda tutmanız gerekiyorsa, 
depolama alanı ile ilgili olarak dikkate almanız gereken kurallar vardır.
SLA ve LiFePo4 aküler için gereksinimler farklıdır. Bir SLA'yı Lityum'a kar ı depolamanın ikiş
ana nedeni vardır akü farklıdır.
lk neden, akünün  kimyasal yapısından dolayı  depolama için en uygun SOC'yi İ
belirlemektir. SLA akü i için Sülfatla mayı önlemek için mümkün oldu unca % 100'e yakın ş ğ
dolu kapasiteyle bir yerde saklayın, Bo  bir aküyü saklamak plakalarda sülfat kristallerinin ş
birikmesine neden olur. Sülfat birikimi pillerin kapasitesini azaltacaktır.
Bir LiFePo4 akü için, uzun süre bo  kaldı ında ,elektronlar tükendi inde, pozitif terminalinş ğ ğ
yapısı kararsız hale gelir.  Pozitif plakanın  kararsızlı ı  kalıcı kapasite kaybına neden ğ
olabilir. Bu nedenle bir LifePo4 akü elektronları pozitif ve negatif plakalara  e it olarak ş
da ıtan% 50'ye yakın kapasiteyle saklamanızı tavsiye ederiz.ğ
Depolama üzerindeki ikinci etki, kendi kendine de arj oranıdır. SLA pilinin yüksek kendi ş
kendine de arj oranı, Kalıcı kapasiteyi önlemek için% 100 SOC'ye olabildi ince yakın ş ğ
tutmak için bir fload  arjına koymalıdır.  Lityum demir Fosfat aküler de kendi kendine ş
de arj oranı çok dü ük oldu undan, %100 kapasiteyle saklamasına gerek yoktur.ş ş ğ


