
  أسباب تلف البطاریات للطاقة الشمسیة 
الشمسیة ھذا الجزء من المنظومة الشمسیة ھو أھم وأثمن شيء في المنظومة  

 .اسریعقلة التوعیة والمفاھیم الخاطئة المتداولة عنھ تؤدي إلى تلفھا  وبسبب
 

إذا أخذت في عین االعتبار كل االرشادات في ھذا المقال سوف تجعل بطاریة 
 . الطاقة الشمسیة بكل انواعھا تدوم معك ألكثر من سنتین

 
للتوضیح فإنھ تقریبا كل البطاریات وبكل أنوعھا الموجودة في السوق ھي حدیثة 

 .التصنیع بسبب الطلب الھائل علیھا
 : لى دمار البطاریاتإلیكم ھذا األسباب التي تؤدي ا

 
ھو عدم شحن البطاریة جیدا وتفریغھا جیدا (اي تفریغھا لحد  :السبب األول

في أیام المنخفض الجوي أو الضباب تكون التعبئة للبطاریة  فولت)، فمثال11
لعدة أیام أو عدة أسابیع مما یؤدي إلى دخول البطاریة  التعبئةضعیفة ویستمر سوء 
تلف خالیا البطاریة بسبب األكسدة أو تقل كفاءة البطاریة حالة األكسدة الزائدة فت

 .على نحو سيء
 

في أیام الضباب أو  دألقصى ح االقتصادلتجنب الوقوع في ھذا الخطأ یجب 
 .وقت النھار %80على األقل  تتعباالمنخفضات الجویة، وجعل البطاریة 

 
یھ القاتل الخفي سحب التیار العالي من البطاریات وھذا أنا أسم ھو :الثانيالسبب 

للبطاریات وخصوصا بطاریات الجل ألنھ من عیوبھا عند إعطاء تیار لحظي 
 .جدا ءسيعالي یؤدي إلى تخفیض عمرھا االفتراضي على نحو 

 
من لدیھ ثالجة منزلیة طولھا متر ونصف یحتاج على األقل بطاریتین أبو  لذلك
یغ یات الجل صممت للتفرمع العلم أن بطار أمبیر لتشغیلھا وفي وقت النھار ، 100

فھي  AGM التفریغ السریع ،أما بطاریات ال لال تتحمالبطيء والعمیق فھي 
األفضل من ناحیة سرعة التفریغ .لكن عمرھا أقل من بطاریات الجل (من ناحیة 

 .(عدد دورات التفریغ وعمقھا
 

والذي یحدث في العادة (over charge) الشحن الزائد للبطاریة : السبب الثالث
توصیل البطاریات رأسا وبدون منظم الشحن أو بسبب أن المنظم یؤخر  بسبب

مما یؤدي الى سخونة وفوران في البطاریة  فصل الشحن عند امتالء البطاریة ،
 .یؤدي إلى انقاص عمرھا االفتراضي .وقد یؤدي إلى تلفھا في بعض الحاالت
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ان وارتفاع في درجة ولتعرف أن البطاریة دخلت حالة الشحن الزائد ھو سماع فور
والحل لھذه المشكلة یحتاج الى انقاص جھد الفصل للمنظم عن  الحرارة عند لمسھا،

فولت الى جھد أقل ثم نراقب البطاریة إلى ان تستقر درجة حرارة البطاریة  13.8
 .مثل درجة حرارة الجو المحیط بھا

 
ر على نحو یجب أن یعرف الجمیع أن كل أنواع بطاریات الطاقة الشمسیة تتأث

 . سيء عند ارتفاع درجة حرارتھا وخصوصا بطاریات الجل
 

الھبوط الحاد لجھد البطاریة بسبب توصیل األحمال علیھا مباشرة  :السبب الرابع
لذلك یجب توصیل اإلضاءة وشواحن التلفونات عبر خرج المنظم , وبدون منظم

 . ولیس من البطاریات رأسا
 

طاریة بسبب العاكس (اإلنفرتر) ألن بعض وقد یحصل الھبوط الحاد لجھد الب
 . فولت10اإلنفرترات ممكن تعمل حتى جھد 

 
 لذلك عزیزي المستخدم یجب علیك مراقبة جھد البطاریة من المنظم ویجب علیك 

 .الظروففولت مھما كانت 11جھدھا عن  إنقاصعدم 
 

فحتي ص عدم الصیانة الدوریة للبطاریة (سیتم انزال منشور على الخامس:السبب 
فولت ومعلومات 24ونظام 12في الفیس بوك عن طرق صیانة البطاریات لنظام 

 مھمة عن إصالح البطاریات قریبا).
 

 : وضع البطاریات بشكل خاطئ وفي مكان خاطئ , السبب السادس
الوضع الصحیح للبطاریة ھو أن تكون مستویة واحذر أن تكون بطاریتك في 

وضعیة بطاریتك اكتب مودیلھا في جوجل  وضع مائل أو غیر صحیح ،للتأكد من
 وسوف یظھر لك وضعھا السلیم .

 
وذا  الشمس بسبب نال یسخأما بالنسبة للمكان فیجب وضع بطاریتك في مكان 

 واألفضل أن تزیل الكرتون من البطاریة بعد شرائھا وتركیبھا. جیدة. تھویة
 

عن  لال تقعند شراء البطاریة وھي جدیدة یجب شحنھا لمدة  :السابعالسبب 
 للبطاریة. االفتراضيساعات حیث أن ھذا اإلجراء یزید من العمر 5
 

یجب أن تكون األلواح مكافئة لسعة البطاریة فمثال البطاریة سعة  الثامن:السبب 
 األلواح.وات من  300الى 200أمبیر تحتاج 100
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التیار العالي لشحن البطاریة فعندما تأخذ بطاریتك : احذروا من السبب التاسع
لصاحب البطاریات كي یشحنھا فأنھ یقوم في العادة بشحنھا بتیار عالي یؤدي الى 

 الشواحن التي تعمل بالكھرباء یجب كبیر، وأیضابشكل  االفتراضيانقاص عمرھا 
 ضبط تیار الشحن بما یتناسب مع سعة البطاریة.

 
أمبیر كحد أقصى وكلما  20امبیر أعلى تیار شحن لھا ھو 100فمثال البطاریة أبو 

 كان تیار الشحن أقل كان أفضل وصحي للبطاریة.
 

من سعة %20تیار الشحن عن  دال یزیبشكل عام ممكن القول أنھ یجب أن 
 البطاریات.

 
ة فیجب التأكد من أن البطاری االنتفاخ:بعض البطاریات تعاني من  السبب العاشر
تؤدي إلى تمدد البالستیك الحاوي للمكونات  السخونةشحن ألن التسخن أثناء ال

 وجودةالمالبطاریة ھو تسدد الثقوب  النتفاخاألساسیة للبطاریة وھناك سبب آخر 
من  ةلقلیفي أغطیة البطاریات حیث أن غاز الھیدروجین ینبعث وبكمیات 

 .ریاتالموجودة في البطا التھویةبطاریات الطاقة الشمسیة ویخرج عبر ثقوب 
 
 

 :مالحظات
الشمسیة عمرھا االفتراضي ال  الطاقةیجب أن یعرف الجمیع أن كل بطاریات -

یقل عن سنتین وممكن أن یصل إلى ثالث سنوات أو أكثر بشرط استخدامھا بشكل 
 .المثلىسلیم وبالطریقة 

 
تتمیز بطاریات الطاقة الشمسیة عن بطاریات األسیت أن دورة التفریغ فیھا قد -

 المن سعة البطاریة بینما بطاریات األسیت فإن دورة التفریغ فیھا %70لى تصل ا
 .%40 زتتجاو

 .من األفضل للبطاریة أن تبقى مشحونة مش ضروري ما تنام إال وقد كملتھا-
وفي األغلب یكون بین (cycles) للبطاریات بالدورات االفتراضيیحدد العمر -

 (ة للتوضیحدورة ،(انظر إلى الصورة المرفق1200الى 400
 . فولت11فولت إلى 13للبطاریة عندما یتم تفریغھا من  الدورةوتحسب -

سنوات إذا تم تفریعھا 3 لما یعاددوره إي 1000فمثال بطاریة لونج ممكن تعمل
 فولت12الى  13من 

 فولت 11،5الى  13دوره اذا تم تفریغھا من  600وستعمل 
 ولتف 11إلى 13دوره إذا تم تفریغھا من  400وستعمل 
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 فولت 10.5دوره إذا تم تفریغھا لحد، 200 وستعمل
 فولت 10دوره اذا تم تفریغھا لحد  50وستعمل 

 .فولت10وستعمل لمدة اسبوع إذا تم تفریغھا ألقل من 
وقس على ذلك بقیة البطاریات الخاصة بالطاقة الشمسیة مع العلم أنھ بعض 

في فولتیتھا ولكن في الحاد  واالنخفاض االستخدامالبطاریات قد تتحمل سوء 
 . األخیر تتلف وبسرعة

قدر المستطاع عند استخدام الطاقة الشمسیة وذلك  االقتصادیجب أن یتعلم الجمیع -
 للحفاظ على أھم مكون من مكوناتھا وھو البطاریة،

البطاریة ھي عبارة عن عالم من التفاعالت الكیمیائیة  كلمة أخیره عن البطاریات-
قى ھذه التفاعالت في حالة اتزان وبتطبیقك للتعلیمات في ھذا المتزنة ویجب أن تب

المنشور ومشاركتھ لآلخرین بھدف التوعیة ستساھم في حل مشكلة یعاني منھا 
 الناس.الكثیر من 
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